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Van Angst naar Actie 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Wat is angst? 
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Angst en angstgevoelens zijn normale menselijke emoties. Het stelt ons in staat om bij levensgevaar snel te 

reageren.  

Angst is een van de 6 basisemoties van de mens samen met, vreugde, verdriet, woede, verbazing en afschuw. 

De functie van angst is ons te behoeden voor gevaar dat ons leven bedreigd. Zodra onze zintuigen gevaar 

waarnemen komt ons lichaam in actie om er voor te zorgen dat wij het gevaar kunnen bevechten of 

vermijden.  

In de oertijd toen de mens nog moest jagen en vechten voor zijn bestaan was angst een goede partner in ons 

dagelijks bestaan. Het waarschuwde ons voor gevaarlijke dieren of gevaarlijke situaties.   

Sinds die tijd is angst bij ons gebleven als ons persoonlijk alarmsysteem. In onze huidige maatschappij, zeker 

in het rijke westen, wordt angst over het algemeen ervaren als een vervelende emotie waar we zo snel 

mogelijk van af willen. Het is een normale emotie die ons in bepaalde bedreigende situaties van grote dienst 

kan zijn. 

Er zijn 2 vormen van angst.  

 

A. Reële angst 

 

 Is de angst die ontstaat als wij daadwerkelijk worden bedreigd, bijvoorbeeld bij een overval of een auto 

ongeluk. 

B. Irrationele angst 

Dat is angst die ontstaat als angst vanuit onze herinnering wordt opgeroepen door een gebeurtenis of 

gedachte die feitelijk niet levensbedreigend is maar die wel angst veroorzaakt. Denk aan zaken als een 

sollicitatiegesprek, spreken in het openbaar of een ontmoeting waar je tegenop ziet. In onze huidige 

maatschappij komt irrationele angst vaker voor dan reële angst.  

Irrationele angsten ontstaan door een combinatie van opvoeding, milieu, en ervaringen vanuit ons verleden. 

Als jij als kind omver bent gelopen door een enthousiaste hond op straat kan het zijn dat je later in je leven 

ontdekt dat je nog steeds angstgevoelens krijgt bij het passeren van een hond op straat. Het is niet 

levensbedreigend en toch wordt je bang. Dat is irrationele angst.  

2. Hoe angst werkt in ons brein? 

Laten we eens inzoomen op de biochemische reactie die in ons lichaam in gang wordt gezet bij angst.  

Om dat te begrijpen beginnen we met de werking van het menselijk brein. 

 

Het menselijk brein bestaat uit een de volgende onderdelen.  

A. De Neo Cortex, dit is het meest recente deel van ons brein. Het reguleert zaken als, planning, 

controle, verbeelding en redenatie. Dit deel van het brein is ‘bewust’. We kunnen het bewust 

aansturen en inzetten bij onze gedachten en denkprocessen. 

B. Het Zoogdierenbrein, dit deel van ons brein reguleert onze emoties. Het is ‘onbewust’ we kunnen 

het dus niet zelf aansturen. Emoties komen en gaan zonder dat we daar vat op hebben. Onze 6 

basisemoties zitten in dit deel van ons brein. Dit is het op een na oudste deel van ons brein. 
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C. Het Reptielenbrein is het oudste deel van ons brein. Dit is ook ‘onbewust’ en reguleert zaken als 

ademhaling, hartslag en bloedsomloop. Het is de basis van ons bestaan. 

D. In het zoogdierenbrein bevindt zich de Amygdala. Dat is ons persoonlijk alarmsysteem. De Amygdala 

ontvangt de prikkels van onze zintuigen en slaat alarm door de angst in werking te stellen. Onze 

hartslag gaat omhoog, even als onze spierspanning en de ademhaling. Adrenaline wordt 

aangemaakt. 

E. In het reptielenbrein huist de Hippocampus. De functie van dit onderdeel is om onze herinneringen 

op te slaan. Maar als de Amygdala alarm slaat gaat de Hippocampus aan de slag met het produceren 

van cortisol, het stresshormoon dat er voor zorgt dat de werking van adrenaline wordt verlengd.  

Daarbij verminderd het vermogen van de Hippocampus om herinneringen op te slaan. Dat is de 

reden waarom mensen in nood, achteraf, vaak niet goed meer weten wat er is gebeurd.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Als het lichaam de cyclus van A tot en met E heeft doorlopen zijn we klaar om het gevaar aan te gaan. We 

staan fysiek en geestelijk op scherp! We zijn klaar voor een topprestatie. Wat gebeurd er daarna? 

 

3. Automatische reacties van de mens op angst 

Uit onderzoek blijkt dat mensen in angstige situaties op 3 manieren kunnen reageren. 

1. Vluchten/vermijden, we kunnen vluchten voor het gevaar of het op voorhand vermijden; 

2. Vechten, we kunnen gaan vechten tegen het gevaar, denk aan zelfverdediging; 

3. Bevriezen, we kunnen overmand worden door het gevaar en volledig ‘lam’ worden. 

De meest voorkomende automatische reactie op angst en angstgevoelens is vluchten of vermijden gevolgd 

door vechten. Bevriezen komt minder vaak voor.  
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De reacties zijn automatisch. We kunnen het  niet voorkomen dat we op een van deze 3 manieren reageren 

op angst. De manier waarop we reageren, dus vluchten of vechten, de mate waarin en de situatie waarin dit 

gebeurd verschilt per mens. 

 

4. De gevolgen van het biochemische proces bij irrationele angst 

Je weet nu hoe angst werkt in je lichaam. Een prachtig systeem toch? In een levensbedreigende situatie 

wordt je heel even Superman of  Superwomen. Je verhoogde spierspanning, ademhaling en hartslag zorgen 

er in combinatie met adrenaline en cortisol voor dat je bijvoorbeeld heel snel weg kunt rennen. Geweldig dat 

wij mensen dit kunnen! 

Maar bij irrationele angsten is het minder handig. Dan zit deze biochemische reactie je in de weg. Wat heb je 

aan adrenaline en cortisol tijdens een sollicitatiegesprek? Een beetje zenuwachtig is geen probleem maar als 

je echt een angstreactie krijgt van het lichaam bij een sollicitatiegesprek is de kans groot dat je niet jezelf 

kunt zijn tijdens het gesprek. Bij irrationele angst werkt het biochemische proces meestal averechts.  

 

Het probleem is namelijk dat de reactie van het lichaam op het gevaar overtrokken is, te heftig. Dat belet je 

om goed te functioneren.  De uitdaging is om de reactie van het lichaam te verminderen bij irrationele 

angsten of bij stress.  Als dat lukt dan zal het lichaam rustiger reageren waardoor je verder kunt.  

 

5. Irrationele angst en de gevolgen, het ligt niet aan jou. 

Bijna alle mensen op aarde hebben een of meerdere irrationele angsten opgeslagen in hun lichaam. Het is 

onontkoombaar. We hebben allemaal wel een angst die niet levensbedreigend is maar die wel zorgt voor de 

spreekwoordelijke gierende hartkleppen.  Wetenschappelijk gesproken bestaan er mensen die geen angst 

kunnen voelen. Bewezen is dat in alle gevallen waarin mensen totaal geen angsten voelen sprake is van een 

afwijking in de hersenen. Denk aan psychopaten. Een gezond mens is dus nooit volledig angstvrij.  

 

De angsten die jij ervaart zijn dus niet uniek. Het is niet jouw schuld, je deelt ze met duizenden anderen.  

De vraag is, hoe kun je irrationele angsten hanteerbaar maken? Dat is de uitdaging . 

 In het schema hieronder tref je een aantal voorbeelden aan van irrationele angsten en de meest 

voorkomende reacties die mensen daarop kunnen geven.  Misschien herken je er een paar? 
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Irrationele angst Reactie: vechten Reactie: vluchten/vermijden 

Angst voor sollicitatiegesprekken Je denkt toch echt niet dat ik op 

die vacature ga solliciteren!!! 

Ja, misschien heb ik morgen wel 

tijd om een sollicitatiebrief te 

schrijven, hangt er van af….. 

Angst voor groepen Doe jij de presentatie maar, jij 

bent de manager, hoort niet bij 

mijn functie!!! 

Ja sorry, ik ben ziek, ik kan 

vandaag echt niet presenteren… 

Angst voor feedback Ooh dus jij denkt dat ik dat niet 

goed heb gedaan! Waarom dan!? 

Nee hoor, dat was ik niet, dat 

heeft een collega toen opgepakt. 

Angst voor nieuwe situaties Dus jij denkt echt dat ik na 20 jaar 

werken zomaar even een functie 

kan vinden buiten dit bedrijf!!!??? 

Nou, ik moet nog zien of ik 

boventallig ga worden, zal wel 

meevallen. Ze roepen hier wel 

vaker iets….. 

Angst voor wespen Ik ga echt niet het terras op 

vandaag hoor. Veel te warm 

buiten, ga maar lekker alleen!! 

Ik weet dat het mooi weer is maar 

ik ben net ziek geweest. Zullen we 

binnen gaan zitten? 

Angst voor reizen Ja hoor, ik ga echt niet 50 

kilometer rijden naar het nieuwe 

kantoor, dat kan echt niet, slaat 

nergens op!!!  

Ik ga toch maar een ander baan 

zoeken. Dat nieuwe kantoor 

bevalt mij niet zo goed…. 

 

6. De cirkel van angst 

Bovenstaande reacties zijn voor iedereen herkenbaar. We komen allemaal wel eens mensen tegen die op 

deze manier reageren. Ieder mens heeft dergelijke irrationele angsten.  

 Wat de reacties met elkaar gemeen hebben is dat ze de angst alleen tijdelijk verminderen. Als wij op deze 

manier reageren door te vechten of te vluchten of vermijden dan blijft de angst op langere termijn bestaan.   

Dat is de cirkel van angst. Een zichzelf verwezenlijkende waarheid. Een systeem dat zichzelf in stand houdt. 

De cirkel werkt als volgt. 
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Uit bovenstaand schema kun je opmaken dat de persoon er voor zorgt dat zijn/haar angst voor wespen in 

stand blijft. Op korte termijn wordt de angst voor wespen vermeden door niet op het terras te gaan zitten in 

de zomer. Echter, op langere termijn blijft de angst daardoor bestaan en wordt elke mooie en warme zomer 

een ‘strijd’ tegen de wespen. Dat is de cirkel van angst. 

 

7. Hoe verminder je irrationele angsten? 

Stap 1 is jezelf hiervoor niet pijnigen of straffen. De reactie van het lichaam is een normale reactie. Veel 

mensen schamen zich ervoor en voelen dat ze falen of tekortschieten. Dat is niet zo. We hebben zelf niet 

gekozen voor onze angsten. Het is ons overkomen vanuit het verleden. Het lichaam reageert zoals het is 

ontworpen het alarmsysteem gaat af en dan begint de biochemische cyclus.  

De uitdaging zit hem niet in het vermijden van angst of het vechten tegen angst. De uitdaging is onze geest 

en lichaam te leren dat we niet bang hoeven zijn.  

Hoe doe je dat?  

 

Vanuit de psychologisch onderzoek  is bewezen dat ‘exposure’ anders gezegd ’ blootstelling’ de beste manier 

is om het lichaam te trainen om te gaan met angst.  Bij exposure worden mensen in kleine stapjes langzaam 

maar zeker blootgesteld aan hetgeen waarvoor ze bang  zijn zodat het lichaam en de geest langzaam kan 

wennen tot het moment waarop de spanning en de angst afneemt.  

Het is leren door te doen. Leren door de angst aan te gaan, op een gecontroleerde manier. Stap voor stap 

kom je uit je comfortzone en train je lichaam en geest om de angst anders te ervaren, minder overheersend 

en minder heftig. 

Irrationele angst 

“Angst voor 

wespen” 

Automatische 

reactie, vermijden 

“Niet op het terras 

zitten in de zomer” 

Geen nieuwe 

leerervaring 

”Geen last gehad 

van wespen deze 

zomer” 

Angst voor wespen 

blijft bestaan 

“Bah! Het wordt 

weer zomer!” 
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In onderstaande cirkel van angst wordt het voorbeeld gegeven van een persoon die bang is voor het voeren 

van netwerkgesprekken.  De cursieve tekst verwoord de angst van de persoon. De groen gearceerde tekst 

geeft stap voor stap aan hoe door middel van ‘exposure’ om te gaan met de angst zodat deze wordt 

verminderd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kijk eens naar onderstaande filmpjes op Youtube voor meer informatie over angst, stress en exposure. 

1. Filmpje over de biochemische reactie van het lichaam bij angst 

https://www.youtube.com/watch?v=t3q2O6oPjjU 

2. Filmpje over stress, wat is stress? 

https://www.youtube.com/watch?v=-Eoq4wq1JtQ 

3. Filmpje over de Exposure techniek.  Amerikaans filmpje over een jonge vrouw met hevige angst 

voor openbare ruimtes. (Agorafobie. Dit is een zeldzame angststoornis.) 

https://www.youtube.com/watch?v=wE5F-FjbTRk 

 

Irrationele angst 

(Ooh nee, een netwerkgesprek!) 

Automatische reactie 

Vluchten, vechten, bevriezen 

(Hoe kom ik hier onderuit?) 

Geen nieuwe leerervaring 

(Poeh…dat was op het nippertje!) 

Angst blijft bestaan 

(Nu maar hopen dat er geen ander 

netwerkgesprek komt!) 

Begin kleiner, met een 

paar oefengesprekken, 

netwerken kan later. 

Ontdek en bespreek 

vermijding en vluchten, 

hier leer je niets van. Zet 

door, laat niet los. 

Verlaag de drempels. 

Bedenk een alternatief! 
Bereid het alternatief 

goed voor en bespreek 

de angst/stress.  

Evalueer het alternatief 

na uitvoering, de 

gevoelens en gevolgen. 

De angst is niet reëel. 

Dus valt het vaak mee. 

Het leereffect is daar. 

Plan de volgende stap, 

weer een beetje lastiger, 

bespreek dit samen. 

Verken de comfortzone 
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8.  De exposure techniek vertaald naar een helder stappenplan 

Laten we eens kijken hoe je de exposure techniek kunt toepassen in de praktijk. Door middel van een 

stappenplan kun je aan de slag gaan met een van je irrationele angsten. Onderstaand stappenplan is 

gekoppeld aan een voorbeeld van een persoon die bang is om te spreken voor een groep mensen. 

 

Het geniet de voorkeur om dergelijke stappen niet alleen te doorlopen maar altijd in samenspraak met een 

psycholoog of een gespecialiseerde coach. 

 

Stap 1 Beschrijf de irrationele angst tot in detail. “Ik durf niet voor een groep, groter dan 

5 mensen te gaan staan en het woord te 

voeren” 

Stap 2 Beschrijf jouw automatische reactie op 

deze angst 

“Het gebeurd meestal op mijn werk, ik 

schuif presentaties af naar een collega of 

ik meld mij ziek”. 

Stap 3 Beschrijf de voordelen en nadelen van 

jouw automatische reactie, welke type 

reactie heb jij?  

 

(vluchten, vechten, bevriezen) 

“Ik denk dat ik meestal vlucht voor 

presentaties of ik vermijd het door het af 

te schuiven. Ik merk dat ik er keer op 

keer last van heb. Ik wil hier graag van 

af” 

Stap 4 Wat zou een eerste stap kunnen zijn om te 

‘oefenen’ met deze angst. Hoe maak je de 

angst kleiner? (Alternatief) 

“Ik durf wel te spreken voor een kleine 

groep mensen die ik goed ken”.  

Stap 5 Begin met het uitvoeren van de eerste, 

kleinere, stap en oefen met de angst. 

Evalueer de uitkomsten. (Uitvoeren van 

het alternatief.) 

“Ik heb vandaag een presentatie 

gehouden voor een groep van 4 

vrienden en bekenden. Het ging beter 

dan ik had verwacht!”  

Stap 6 Bouw langzaam maar zeker het oefenen uit 

tot het doel is bereikt. 

“In de afgelopen maanden heb ik 4 

presentaties gegeven. Bij iedere 

presentatie waren er meer mensen 

aanwezig. Het lukt me nu om te 

presenteren voor een groep van 15 

mensen. Ik ben hier heel bij mee”  

Stap 7 Evalueer het resultaat “Ik blijf oefenen. Al doende durf ik 

steeds een beetje meer!” 
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9.  Wat is het verschil tussen stress en angst? 

Angst en stress kunnen leiden tot exact dezelfde biochemische reactie in het lichaam. Ook bij stress treed 

het alarmsysteem in werking. Het verschil tussen beiden is daardoor moeilijk te onderscheiden. Vanuit de 

wetenschap worden de volgende verschillen aangegeven. 

1. De oorzaak. Bij stress is er meestal een duidelijke, externe, oorzaak. Bij angst is de oorzaak vaak 

minder duidelijk. De reactie op de angst wordt het probleem. Je wordt bang voor de angst zelf.  

2. Bij angst ontstaat eerder een gevoel van hulpeloosheid. Over het algemeen heb je bij stress meer 

controle omdat het meestal gaat om een duidelijke externe oorzaak die je nog kunt beïnvloeden. 

 

10.  Ieder mens heeft een beetje spanning nodig om te presteren 

Een atleet staat in de startblokken. Zijn spieren zijn aangespannen. De concentratie is volledig. Wachtend op 

het startschot om daarna zo snel mogelijk uit de startblokken te komen. De race begint.  

 

Niet alleen bij sport maar ook bij het leveren van andere prestaties is een beetje spanning nodig. We 

noemen dat positieve stress, Eustress genaamd.  

Eustress is de spanning die de mens ervaart vlak voor het leveren van een prestatie. Het is nodig om 

geconcentreerd en gefocust te zijn. Klaar om de prestatie te leveren. Eustress kan doorslaan in Disstress als 

de spanning te groot wordt. Dan raken we in paniek. Teveel van het goede. Distress kan ons ‘verlammen’. 

We ‘bevriezen’ omdat we teveel spanning ervaren. Ook hier geldt dezelfde biochemische reactie en dezelfde 

aanpak van ‘exposure’ om er voor te zorgen dat je voldoende spanning ervaart maar niet teveel. 

 

11. Wanneer hulp zoeken bij angst? 

 

Als je last hebt van angsten of stress en je wilt er vanaf dan is het verstandig om hulp te zoeken op het 

moment dat je zelf niet meer weet wat je moet doen om er vanaf te komen. Als angsten en stress je beletten 

om te doen wat je wilt dan is het zoeken van hulp het overwegen waard. 

 

 Je kunt hulp zoeken bij een gespecialiseerde coach of bij een psycholoog. Een coach kan je helpen bij het 

leren omgaan met angsten. Een psycholoog kan je daarbij ook helpen en kan  daarnaast ook met jou op zoek 

gaan naar de oorzaken van jouw angsten. Als je wilt leren omgaan met jouw angsten en de oorzaken niet 

belangrijk zijn voor je, dan zou je kunnen volstaan met een coach. Wil je ook de oorzaken achterhalen kies 

dan voor een psycholoog. 

 

Over het algemeen geldt dat mensen die dagelijks last hebben van  hevige angsten waardoor zij niet meer 

kunnen functioneren last kunnen hebben van angststoornissen. Bij deze stoornissen wordt het gehele leven 

beheerst door angsten. Bij angststoornissen is de  hulp nodig van een GZ psycholoog noodzakelijk. Een goed 

voorbeeld daarvan tref je aan in het filmpje over de exposure techniek. 
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Oefening, dit is mijn angst 

Je weet nu meer over angst en over irrationele angst. Met deze oefening kun je een irrationele angst in kaart 

brengen. Dat is het begin van het leren omgaan met jouw angst. De meeste mensen hebben meerdere 

irrationele angsten. Kies er eentje die je het meest dwars zit. 

 

Vraag  1.  

Van welke angst heb jij het meeste last? Hoe zou je deze tot in detail beschrijven? 

 

Vraag 2.  

Kun je aangeven op een schaal van 0 tot 5, hoe groot deze angst is voor jou? 

( 0= totaal niet angstig. 5= zo angstig als ik kan zijn.) 

 

Vraag 3. 

In welke situaties wordt deze angst opgeroepen? Zijn er meerdere situaties waarin je deze angst ervaart? 

 

Vraag 4.  

Als de angst die jij hebt beschreven opkomt, wat doen je dan meestal in de praktijk om de angst te 

verminderen?  

 

Vraag 5. 

 Als het jou gelukt is om de angst te verminderen, hoe voel jij je daarna? Heb je daarbij ook gedachten? 

 

Vraag 7.  

Kun je aangeven hoe lang het duurt voor de angst weer terugkomt? 

 

Vraag 6.  

Beschrijf de gevoelens die je ervaart als deze angst is opgekomen en op zijn hevigst is. 

 

Vraag 7.  

Beschrijf de gedachten die je hebt als deze angst is opgekomen en op zijn hevigst is. 

 

Vraag 8.  

Je hebt de angst nu beschreven. Kun je aangeven of je een stap zou durven zetten die minder eng is voor je 

en die je helpt om deze angst te verminderen door te ‘oefenen’ met deze angst? (Exposure.) 

 

Schrijf je antwoorden op en bespreek deze met jouw coach. Ik wens je heel veel succes! 
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