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Wat is angst?

Emotie die ons helpt om te reageren op 

een mogelijk gevaar.

Natuurlijk mechanisme voor helpen 

overleven

Hart klopt sneller / versneld ademhaling



Predispositie + Gebeurtenis + Coping stijl
(Vatbaar/kwetsbaarheid) (omgaan met situatie)

gezonde angst ongezonde angst



Gezonde angst

Fight – flight – freeze





Ongezonde angst



Angst symptomen

 Lichte vorm van angst:

- ongemakkelijk gevoel, beetje verward
- kan loslaten, geen vermijdingsgedrag

Milde vorm van angst:

- liefst vermijden
- paniekeren
- aanhoudende bezorgdheid
- rusteloos
- prikkelbaar
- vermoeidheid 
- spierspanning



Angst symptomen

 Zwaardere vorm van angst

- angst is overheersend

- sterk vermijdingsgedrag

- paniekaanval

- angst voor angst

- controleverlies



Paniekaanval

 Fysieke symptomen:

- verhoogd hartslag - kortademig 

- verhoogd bloeddruk - hoofdpijn

- hartkloppingen - zweten

- duizeligheid - bleekheid

- droge mond - hyperventileren

- pijn in de borst

- misselijkheid



Paniekaanval

 Psychische symptomen:

- depersonalisatie = gevoelens van onbekendheid, 

vervreemding en onwerkelijkheid van eigen geest 

en/of lichaam.

- derealisatie = gevoelens van vervreemding en 

onwerkelijkheid m.b.t. omgeving en andere mensen



Faalangst

Angst om te falen

Cognitieve symptomen Lichamelijke symptomen Gedragsmatige symptomen

- negatief zelfbeeld

- negatief zelfbeoordeling

- Interne locus of control

- moeite met aanvaarden 

compliment

- te hoge/te lage eisen 

voor zelf

- situatie 

ontlopen/verhinderen

- Rood aanlopen

- Hartkloppingen

- Transpiratie

- maag/darmklachten

- hoofdpijn

- hyperventilatie

- black-out

- Uitstelgedrag

- Perfectionisme

- Ontlopen van bepaalde 

taken

- dagdromen



Faalangst

 Drie grote vormen van faalangst:

1. cognitieve faalangst

2. sociale faalangst

3. motorische faalangst



Paniekstoornis

 Regelmatig plots een paniekaanval of angstaanval

 Belangrijk kenmerk: conditionering voor angst

 Symptomen:

- zweten - tinteling in armen/benen

- misselijkheid - plots koud/warm

- verstikkend gevoel - onwerkelijkheidsgevoel

- pijnlijk borst - bang om controle te verliezen

- versneld hartritme - angst om te sterven

- versnelde ademhaling

- duizeligheid



Verlatingsangst (separatieangst)

 Bang om verlaten te worden door mensen aan wie je gehecht bent

 Symptomen:

- Extreme angst verlaten/overkomen

- moeite met alleen zijn/iets alleen doen

- Extreme angst bij iets alleen moeten doen

- continu bevestiging nodig

- Vaak nachtmerries over verlating/scheiding

- Extreme jaloezie 

- moeite met aangaan intieme relatie



Verlatingsangst (separatieangst)

 Oorzaak:

- onveilige hechting

ouders niet consistent aanwezig

mishandeling / verwaarlozing

- andere psychische aandoening (bv. Borderline persoonlijkheidsstoornis)

- niet geheel duidelijk



Gegeneraliseerde angststoornis (GAS)

 Ervaren van angst in het algemeen

 Symptomen:
- vermoeidheid
- concentratieproblemen
- spierspanning
- slaapproblemen

 Comorbiditeit (tegelijkertijd voorkomen van twee of meer aandoeningen):
- andere angststoornissen
- depressie
- hart- en vaatziekten
- diabetes
- hoofdpijn
- spierpijn
- hartkloppingen
- overmatig zweten
- chronisch lichamelijk aandoening



Posttraumatische stressstoornis (PTSS)

 Stress en hevige angst ten gevolge van een trauma

 Trauma = elk gebeurtenis die de persoon als emotioneel 

pijnlijk of verontrustend beschouwt en wat vaak 

resulteert in (blijvende) mentale en fysieke effecten



Posttraumatische stressstoornis (PTSS)

 Symptomen:

Herbeleving Vermijdingsreacties Negatieve 

gedachten/gevoelens

Sterke prikkelbaarheid/

hyperactivatie

- Nare herinneringen

- Angstige dromen

Reactie 

psychisch/lichamelijk:

Snellere

hartslag/ademhaling,

Trillen, zweten

Vermijden gedachten, 

gevoelens, situaties

- Niet kunnen 

herinneren van 

belangrijk onderdeel 

trauma

- Afgevlakte 

gevoelens

- Niet/weinig 

verbonden

- Schuldgevoelens

- Slaapproblemen

- Prikkelbaarheid

- Woede uitbarstingen

- Waakzaamheid

- schrikachtig



Behandeling

Mild en tijdelijk: zelfhulp 

Mild tot hevig en langdurend: zelfhulp en 

psychotherapie en medicatie

 Hevig en langdurend: zelfhulp en psychotherapie en 

medicatie

 Hevig en tijdelijk: zelfhulp en medicatie



Behandeling Zelfhulp

 Informeren 

Observeren

Werken vanuit jouw innerlijke kracht



Innerlijke kracht

 Vinden en ontwikkelen innerlijke kracht:

1. gedachten sturen

2. in het hier en nu blijven

3. rust/stilte creëren 

4. verbinden met zelf



Innerlijke kracht – gedachten sturen

“Watch your thoughts, they become your words; 

watch your words, they become your actions; 

watch your actions, they become your habits; 

watch your habits, they become your character; 

watch your character, it becomes your destiny.”

- Lao Tzu
Gedachten woorden acties gewoonten karakter bestemming



Innerlijke kracht – gedachten sturen

 Twee belangrijke gedachten:

1. Controle ligt bij Allah de Almachtige

2. Alles is tijdelijk 



Innerlijke kracht – in het nu blijven

 Ademhalingsoefeningen

 Grounding oefening:



Innerlijke kracht – rust/stilte creëren

Meditatie

 Yoga

Wandelen met intentie



Innerlijke kracht – verbinden met zelf
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