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 1. Inleiding  

Angst hoort bij mensen en dieren.  
Angst was heel vroeger het middel om te overleven in 
de wildernis. Dat geldt nog voor veel dieren en ook 
nog voor mensen die in de wildernis leven. In die 
wildernis geldt de wet: “Eten of  gegeten worden”. 
In onze “moderne wildernis” staat tegenwoordig 
vooral veiligheid voorop. We doen er alles aan om 
alles veiliger te maken om ons heen, maar toch blijft 
de angst bestaan. Bovendien lijkt het wel dat de angst 
toeneemt. Kranten, tv en internet verkopen beter als 
het om angst gaat. 
Angst komt eerst van buitenaf, en blijft in je hoofd 
zitten. Je angstige gedachten maken je bang.  
Mensen beelden zich steeds meer gevaren in.  
De angst zit letterlijk in je hoofd. 
Dit boek gaat over angst en geeft antwoord op vragen 
als: 
 Wat is angst? 
 Wat gebeurt er in je lichaam bij angst? 
 Hoe kun je reageren bij angst? 
 Wat is een fobie? 
 Hoe ontstaan fobieën? 
 Hoe kun je van een bepaalde angst afkomen? 
 



 2. Angst en bezorgdheid 

Emoties 
Angst is net als verdriet, blijdschap en boosheid 
een emotie.   
Emotie betekent “in beweging brengen”.  
Iets buiten ons zet onze angst, verdriet, 
blijdschap en boosheid in beweging: 
1. Een goed bericht of  een cadeau zorgt voor de 

emotie  blijdschap.  
2. Het verlies van een dierbaar iemand zorgt 

voor de emotie verdriet.  
3. En mensen kunnen boos worden als iemand 

hun bezitting kapot maakt. 
 
Angst 
Bij de emotie angst komt er ook 
een prikkel van buiten af.  
Dat kan een dreigend gevaar, maar 
ook pijn zijn. Die dreiging kan zijn: 
vuur, iemand met een pistool, een 
eng beest, geweld, opgesloten 
raken of  terreur of  zelfs alleen de 
gedachte aan iets gevaarlijks. 
Die angst werkt bij sommige 
mensen verlammend, maar weer 
andere mensen zoeken juist die 
angst op, omdat die een 
bijzondere kick (4)geeft . 
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 ALS IK MAAR ALS IK MAAR 
NIET VAL.NIET VAL. 

Bezorgdheid 
Als een bepaalde angst zich alleen maar in je 
hoofd afspeelt en niet in de buitenwereld 
noem je dat bezorgdheid.  
Veel mensen verwachten bepaalde 
problemen en gaan die problemen herhalen in 
hun hoofd. Die gedachten zorgen dat de 
bezorgdheid alleen maar toeneemt.  
 
 
Bezorgdheid is de meest voorkomende angst. 
Mensen maken zich bijvoorbeeld zorgen: 
  over hun gezondheid,  
 over hun werk,  
 over school,  
 over hun geld of   
 over verlaten worden.  

Heel vaak blijkt het een angst zonder 
reden te zijn.  
Zorgen blijken zich altijd in de toekomst 
af  te spelen: de angst dat iets zou 
kunnen gaan gebeuren. 

 ALS ZE ME MAAR ALS ZE ME MAAR 
NIET VERLAATNIET VERLAAT. 

 ALS IK MAAR NIET ALS IK MAAR NIET 
GA STOTTERENGA STOTTEREN 

 ALS IK MAAR NIET ALS IK MAAR NIET 
ONTSLAGEN WORD.ONTSLAGEN WORD. 

 IK MANKEER IK MANKEER 
VAST IETS.VAST IETS. 

 HOE KOM IK DEZE HOE KOM IK DEZE 
MAAND ROND?MAAND ROND? 



 3. Vechten, vluchten of  bevriezen 

Gevaar 
In het lichaam gebeurt van alles als het 
gevaar opgemerkt wordt.  

Op de volgende bladzijde lees je 
wat er allemaal in het lichaam 
gebeurt binnen een seconde. 
 
 

Drie reacties op gevaar 
Zowel mens als dier hebben twee aangeboren 
reacties op angst.  
Een mens of  dier kan op de volgende manieren 
antwoorden op dreigend gevaar.  
Ze kunnen: 
1. het gevaar te lijf  te gaan door te vechten of   
2. het gevaar ontwijken door te vluchten of 
3. bevriezen van angst, want roofdieren 

reageren meestal niet op iets dat niet 
beweegt. Sommige diersoorten houden zich 
letterlijk dood. 

 
Daarom worden de drie reacties ook wel samen 
de vecht- , vlucht– of  vriesreactie genoemd. 
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2. Stresshormonen 
Daarna maakt het lichaam direct 
bepaalde stoffen, stresshormonen, aan.  
Stresshormonen komen in het bloed en 
zorgen ervoor dat mens en dier 
oplettender en energieker worden. 

1. Angst 
Er treedt een onmiddellijke hevige angst 
op met de nodige stress. 

3.Bloeddruk en hartslag 
De bloeddruk en de hartslag gaan 
razendsnel omhoog. 

5. Droge mond en snel ademhalen 
Je mond wordt droog en de ademhaling 
wordt snel en oppervlakkig.  
Alle zuurstof is nodig voor de spieren. 

4.Spieren 
De spieren worden aangespannen. 

6.Kippenvel 
Haren op de huid gaan bij mens en 
zoogdieren overeind staan. Dat is een 
reactie van het zenuwstelsel.  
Daardoor ontstaat het z.g. kippenvel. 

9. Ontspanning 
Het gevaar is voorbij na een gevecht, 
vlucht of bevriezing. Het lichaam maakt 
automatisch stoffen aan die rust geven.  
Het gestreste lichaam raakt weer in 
evenwicht 

8. Pijn 
Het lichaam maakt een stof aan die ons 
minder gevoelig maakt voor pijn. 

7.Scherpere zintuigen 
De pupillen van de ogen worden groter.  
Er komt meer licht binnen. Het gehoor 
wordt scherper. Dieren spitsen hun oren. 

 IK BEN ER  ECHT IK BEN ER  ECHT   
HELEMAAL KLAAR HELEMAAL KLAAR 
VOOR!VOOR! 

 



 4. Fobieën 

Een fobie is een speciaal soort angst.  
Je kunt spreken van een fobie als er een hevige 
en blijvende angst bestaat voor: 
1. bepaalde  situaties,  

2. bepaalde activiteiten,  
3. bepaalde dingen,  
4. bepaalde personen of   
5. bepaalde dieren.  
 
Die angst of  fobie speelt zich vooral af  in het 
hoofd. De fobielijder wil maar één ding:  
het voorkomen van zijn of  haar angst. 
 
Op deze en de volgende bladzijden lees je meer 
over veelvoorkomende fobieën.  
 
Angst voor spinnen (arachnofobie) 
In de westerse wereld is dit waarschijnlijk de 
meest voorkomende dierenfobie.  
Lijders aan deze fobie vermijden vooral plekken 

waar spinnen voor zouden 
kunnen komen, zoals zolders. 
Het zien van een spin zorgt 
voor een directe aanval van 
paniek. 
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Vliegangst (aviofobie) 
Deze fobie is een combinatie van angsten: angst voor 
kleine ruimtes, voor hoogte en angst om de controle 
te verliezen, maar ook de angst voor water kan een 
rol spelen. 
 
Smetvrees 
Als iemand smetvrees heeft, bestaat er een angst om 
besmet te raken of  vuil te worden. De persoon zal na 
elke handeling als er iets vastgepakt wordt de 
handen gaan wassen. Ook bestaat er de neiging om 
veel te poetsen en schoon te maken om het gevaar 
van besmetting buiten de deur te houden. 
 
Faalangst (atychifobie) 
Mensen die lijden aan faalangst zijn bang om te  
falen, om te mislukken of  om te kort te schieten. 

Soms zijn ze bang een ander 
teleur te stellen.  
Faalangst komt overal voor 
waar mensen een prestatie 
moeten leveren.  
Faalangst komt voor bij 
gymlessen, bij examens, 
repetities, proefwerken en 
spreekbeurten.  
Vaak levert de angst zoveel 
stress op, dat dingen daardoor 



Verlatingsangst 
Verlatingsangst komt regelmatig bij jonge kinderen 
voor. Het begint soms als ouders de kamer verlaten. 
Het komt ook voor als kinderen voor het eerst naar 
school gaan. Meestal raken kinderen deze angst weer 
kwijt. Soms blijft de angst bestaan en gaat dan over in 
heimwee. 
Watervrees (hydrofobie) 
De angst bestaat in de meeste gevallen niet voor het 
water zelf, maar vooral voor de gevaren die water kan 
opleveren. De belangrijkste gevaren zijn verdrinking en 
overstroming. 
Hoogtevrees (acrofobie) 
Elk mens heeft angst voor hoogte. Er bestaat de angst 
om te vallen.  Die angst wordt alleen ongezond als het 
probleem in je hoofd gaat zitten. Deze mensen 
vermijden hoge gebouwen en andere hoge 
constructies. 
Angst voor clowns 

Deze angst is vaak ontstaan in de 
kindertijd en blijft bestaan. Het kind had 
een nare ervaring met een clown (is 
geschrokken van de clown) Later in de 
tienertijd en als volwassene blijft dan deze 

fobie bestaan. 
De angst ontstaat vooral door de 
sterk overdreven lichaamsvormen 



Pleinvrees (Agorafobie) 
Bij deze fobie bestaat er een angst voor grote 
open ruimtes. De lijders aan deze fobie zijn 
bang om hun eigen vertrouwde omgeving te 
verlaten. Deze fobie kan ervoor zorgen dat 
mensen de straat niet meer op gaan en amper 
mensen ontmoeten 
Angst voor afgesloten ruimte (claustrofobie) 
Bij claustrofobie is men bang opgesloten te 
zitten. Men is bang niet meer uit een ruimte te 
kunnen. Claustrofobie kan optreden in liften, 
vliegtuigen, treinen,  auto’s, tunnels, grotten 
of kelders. 

 5. De oorzaak van een fobie 

De meest voorkomende oorzaak van een fobie is 
een vervelende, negatieve ervaring.  
Ben je als kind door een hond gebeten dan kan 
dat de oorzaak zijn voor een overdreven angst 
voor honden.  
Soms hoeven dingen niet eens echt te gebeuren. 

Een griezelige film over spinnen kan 
voor een kijker genoeg zijn om een 
angst voor spinnen te ontwikkelen.  

 



Iedereen is wel eens bang, maar dat betekent 
niet dat je een fobie hebt.  
Mensen die aan een fobie lijden hebben wel een 
aantal overeenkomsten: 
 Er is een blijvende en overweldigende angst (1) 

voor een ding, dier, persoon of  situatie. 
 Er is sprake van duizeligheid, trillen en 

hartkloppingen (2). 
 De gedachten worden voor het grootste 

gedeelte beheerst door angst. 
 Er is een sterke drang om weg te vluchten (3)

uit de angstige situatie 
 Er zijn aanhoudende zorgelijke gedachten  (4)

over toekomstige gebeurtenissen waarbij de 
angst zou kunnen gaan voorkomen. 

Hetzelfde geldt voor een kind dat een moeder heeft 
met een enorme angst voor spinnen. De kans bestaat 
dat het kind die angst ook gaat overnemen, want de 
moeder vormt een voorbeeld voor het kind. 
Soms speelt een angst zich alleen maar in het hoofd af. 
Daar ontwikkelt de angst zich langzaam verder.  
De denker verwacht van alles en raakt bij dat idee al in 
paniek. Door al dat piekeren ontstaat er als het ware 
een angst voor de angst. 

 6. Hoe herken je een fobie? 

 ALS ER MAAR TRAPPEN ALS ER MAAR TRAPPEN 
ZIJN  EN NIET ALLEEN ZIJN  EN NIET ALLEEN 
EEN LIFT?EEN LIFT? 
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 7. Genezen van een fobie 

Mensen schamen zich soms zo voor een fobie dat ze 
geen hulp durven te zoeken. 
Doordat een fobie zich grotendeels in het hoofd 
afspeelt, is een fobie goed te behandelen. 
Het belangrijkste is dat de patiënt controle krijgt over 
zijn angst. Daarbij moet het gedrag stapje voor stapje 
veranderd worden. 
Iemand met een angst voor spinnen wordt daarom 
stapje voor stapje in aanraking gebracht met de angst.  
Er wordt een lijst opgesteld van minst eng naar meest 
eng. Die lijst wordt van minst naar meest eng 
afgewerkt. Dat kan  in het echt gebeuren, maar het kan 

ook in gedachten gebeuren, waarbij de 
patiënt zich een voorstelling maakt.  
Vooraf  hebben de patiënten geleerd zich 
goed te kunnen ontspannen, zodat ze 
langzaam maar zeker controle over hun 
angst krijgen. 
Je kunt denken aan de volgende stappen: 
1. Het bekijken van foto’s van spinnen. 
2. Het bekijken van video’s met spinnen 
3. Een plastic spin bekijken en voelen. 
4. Een echte spin in een pot bekijken en de 

pot vasthouden. 
5. De fobielijder is samen met een spin in 

een ruimte. 

 

 



 8. Filmpje 

Het Klokhuis Hoogtevrees 

Klik hier 
https://schooltv.nl/video/het-klokhuis-

hoogtevrees-1/#q=angst  

https://schooltv.nl/video/het-klokhuis-hoogtevrees-1/#q=angst
https://schooltv.nl/video/het-klokhuis-hoogtevrees-1/#q=angst






 Bronnen  

http://nl.wikipedia.org/wiki/Vecht-_of_vluchtreactie 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Angst 
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