
Een op de vijf Nederlanders kampt met angsten:  
van rijangst tot zwembadangst, van pleinvrees tot bloosangst.  

En we schamen ons er niet langer voor. ‘Ik zie het als  
een consequentie van mijn drukke leven.’ Een onverschrokken 
zoektocht langs de schuilplaatsen van ons innerlijke monster.

k zit met mijn vriend op de bank, we kijken 
televisie, en boem: blinde paniek. Mijn zicht 
wordt wazig, geluiden sterven weg. Het voelt 
alsof een dikke doorzichtige folie zich lang-
zaam om me heen wikkelt. Ik zie alleen nog 
een vage waas, geluiden lijken van ver te 
komen. De folie trekt zich strak om mijn 
borstkas. Ik hap naar adem, maar krijg geen 
lucht. Ik sta op en begin te hyperventileren. 

Huilend en hijgend loop ik door het huis, terwijl het zweet in 
stroompjes over mijn rug loopt. Mijn hart gaat als een razende 
tekeer en door mijn hoofd gonst nog maar één oorverdovende 
gedachte: je wordt gek, je wordt gek, je wordt gek.’ 

‘Mijn eerste paniekaanval was heel heftig’, vertelt vrien-
din V. (30, werkzaam bij een non-profitorganisatie) terwijl ze 
een slok van haar thee neemt. ‘Vooral voor mijn vriend. Die 
zat daar maar op de bank, terwijl ik als een gestoorde gek 
door het huis raasde. Hij had geen idee wat er gebeurde, ik 
ook niet trouwens. Later begreep ik dat ik een paniekaanval 
had, maar op het moment zelf dacht ik dat ze me zouden 
komen halen om me op te nemen in een inrichting.’ V. heeft 
sinds die eerste keer vaker paniekaanvallen gehad. Haar 
angst komt neer op het gevoel niet weg te kunnen, een soort 
sociale claustrofobie. ‘Als ik in een volle concertzaal zit, word 
ik soms overvallen door paniek. Het ene moment zit ik rustig 
en het andere moment denk ik alleen nog maar: weg!’

Begripvol knikkend nip ik van mijn thee. Ik herken mij 
in het verhaal van vriendin V. Ik weet wat het is om overval-
len te worden door paniek, zonder dat mijn omgeving daar 
aanleiding toe geeft. Zo weet ik dat de kans dat mij als vol-
wassene in een zwembad iets overkomt klein is: ik kan prima 
zwemmen, en krokodillen en haaien houden zich doorgaans 
niet in zwembaden schuil, maar als ik een eindje van de 
kant ben en mijn voeten de grond niet meer raken, kan de 
paniek zo acuut toeslaan dat ik het gevoel heb dat ik ter 
plekke zal verdrinken. Na een aantal keer schreeuwend, 
proestend en huilend op de kant te zijn geholpen, waag ik 
me niet meer in het diepe. 

Geen angsthaas
‘Begrijpelijk’, zegt Arnoud van Loon, klinisch psycholoog bij 
de afdeling Angst- en Dwangstoornissen van het AMC, 
‘paniek kan zeer traumatiserend zijn. De aanleiding voor de 
angst is misschien niet reëel, maar de ervaring van de angst 
zelf is dat wel. Angst op zich is een fundamentele en nuttige 
reactie die ons waarschuwt voor dreigend gevaar. Een stoot 
adrenaline zet ons lichaam onder spanning, waardoor we in 
staat zijn om te vluchten of te vechten. Bij een irreële angst 
wordt deze reactie ten onrechte gekoppeld aan iets dat geen 
werkelijke bedreiging vormt. Van Loon: ‘De eerste paniek-

aanval lijkt vaak uit het niets te komen. Het gevoel van 
angst wordt daarna gekoppeld aan de situatie of omgeving 
waarin iemand zich bevond tijdens de paniekaanval.’ 

Veel mensen gaan die situatie of omgeving van de eerste 
paniekaanval vervolgens mijden. Niet zo gek, vindt Van 
Loon. ‘Het gevoel van een paniekaanval is zo ellendig, dat de 
meeste mensen zoiets koste wat het kost nooit meer willen 
meemaken. De lichamelijke reacties zijn heel heftig. Je hart-
slag versnelt, je gezichtsveld vernauwt, je begint te zweten, 
te trillen, te hyperventileren. Als je lichaam onverwacht zo 
op hol slaat, is het logisch dat je denkt dat er iets ernstig mis 
is. Veel mensen denken dat ze een hartaanval krijgen of gek 
worden.’ Zo ook vriendin V.: ‘Ik dacht echt dat ik rijp was 
voor het gesticht’. 

Gek is vriendin V. allerminst en een prototype angsthaas 
al evenmin. Ze is intelligent, sociaal, goedgebekt en creatief. 
Ze heeft een leuke baan, veel vrienden en speelt graag 
toneel. Ook een andere vriendin, K. (28), die kampt met 
hevige rijangst op de snelweg, is een krachtig type met een 
uitdagende baan. Het zijn rationele mensen met irrationele 
angsten. En ze zijn zeker niet de enigen. Volgens het Natio-
naal Kompas Volksgezondheid (NKV), een informatiepunt 
over de volksgezondheid, kampt een op de vijf Nederlanders 
met een angststoornis, een hoeveelheid die overeenkomt met 
het Europese gemiddelde. Uit een langlopende huisartsenre-
gistratie blijkt dat het aantal nieuwe en het aantal bekende 
patiënten met een angststoornis in Nederland in de periode 
1990-2007 sterk is gestegen, vooral onder vrouwen. Volgens 
het NKV komt dit waarschijnlijk doordat de huisarts de 
symptomen beter heeft leren herkennen. 

Hé, dat heb ik ook!
Ook zoeken mensen dankzij betere voorlichting tegenwoor-
dig eerder hulp. Vooral vrouwen. ‘Vrouwen praten makkelij-
ker over hun problemen’, zegt psycholoog Corine Dijk. 
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In een samenleving 
waar sociale 
acceptatie heel 
belangrijk is vreest 
men niet alleen  
de dood van het 
lichaam maar  
meer nog de dood 
van het ego

‘
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beschikbaar is, zoeken mensen niet alleen vaker hulp, maar 
raken ze ook meer vertrouwd met de oorsprong van hun 
angsten, waardoor ze zich er minder voor schamen.

rare angst
Carrièretijger vriendin K. komt eveneens zonder gêne uit voor 
haar rijangst. ‘Ook veel vrienden van mij hebben irreële angs-
ten: pleinvrees, claustrofobie, bang voor grote drukte.’ K. ziet 
in haar angst de prijs die ze betaalt voor haar veeleisende 
bestaan. ‘Ik schaam me er niet voor. De één krijgt een burn-
out of raakt overspannen, bij de ander uit de opgekropte 
stress zich in een rare angst.’ Haar rijangst ontstond toen ze 
na jaren zonder problemen auto te hebben gereden, een panie-
kaanval op de snelweg kreeg. ‘Ik reed gewoon, zoals ik dat al 
jaren deed. Plotseling was daar die verstikkende angst. Dat 
het te snel ging. De auto, ik, mijn leven, alles.’ Terugkijkend 
begrijpt K. wel waar de uitbarsting vandaan kwam. ‘Alles in 
mijn leven ging zo snel. Ik maakte privé woelige tijden door 
en mijn carrière ging als een speer. Toen ik een nieuwe, lei-
dinggevende baan kreeg, kon ik mijn leven zelf nog maar 
nauwelijks bijhouden.’ Daar achter het stuur op de snelweg 
barstte voor haar de bom. Het was alsof haar gevoel, dat ze zo 
lang had weggestopt, met grof geweld tegen de muur van 
haar verstand beukte. Hoewel ze de snelweg nog altijd ver-
mijdt, heeft ze in therapie haar angst leren begrijpen. ‘Ik blijf 
eraan werken, maar ik accepteer dat de angst er is.’ 

Deze steeds opener houding ten opzichte van angst, ken-
merkt de enorme opmars van methodes als mindfulness bij 
het omgaan met angst. ‘Bij mindfulness gaat het erom dat je 
op een milde, observerende manier naar je eigen angstge-
voelens kijkt, zonder ze te veroordelen’, zegt klinisch psycho-
loog en psychotherapeut Horusta Freije, die ook een eigen 
mindfulness-praktijk runt.’ Het is de bedoeling dat je 
afstand neemt van je eigen emoties en er als toeschouwer 
naar kijkt: wat voel ik? Wat voor gedachten heb ik? Welke 
fysieke reactie komt daarbij kijken? Welke neigingen krijg ik 
daardoor? Je leert angst interpreteren als iets dat je kunt 
waarnemen, zonder je ermee te identificeren. Je leert bij-
voorbeeld om niet “Ik ben bang”, maar “Ik voel angst” te 
zeggen.’ Volgens Freije is het heel belangrijk dat je angstge-
voelens niet veroordeelt, maar op een neutrale observerende 
manier tegemoet treedt. De veroordelende manier van kij-
ken is volgens Freije een erfenis van onze van oorsprong 
christelijke samenleving. ‘Schuld en verantwoordelijkheid 
zijn verankerd in onze normen en waarden. Als het niet goed 
gaat, denken we snel: eigen schuld, had je het maar anders 
moeten doen.’

Ook Van Zuydam denkt dat veel angst wordt gevoed door 
de verantwoordelijkheden die we onszelf opleggen: ‘We den-
ken ten onrechte dat we overal invloed op kunnen uitoefenen. 

Onze samenleving gelooft sterk in de maakbaarheid van het 
leven en het eigen geluk. Hiermee dichten we onszelf een 
vorm van absolute controle toe. Als we de greep op ons leven 
verliezen, proberen we door te rationaliseren weer orde in de 
chaos te brengen, maar het is een misverstand dat we alles 
onder controle kunnen houden.’ Daarom vindt Freije het niet 
zo gek dat stromingen als mindfulness aan populariteit win-
nen en ook steeds meer reguliere instellingen mindfulness 
als therapie opnemen in hun aanbod. Freije: ‘Het verzet tegen 
de angst verkrampt mensen. Door mindfulness leren ze los 
te laten. Het geeft een enorme rust, wanneer je je realiseert 
dat sommige zaken buiten je macht liggen.’

Schaam je niet, maar luister naar je gevoel; dat is de 
boodschap. En dat is iets dat vriendin V., vriendin K. en 
ikzelf in elk geval ter harte kunnen nemen. Want we willen 
geen mietjes zijn, maar alles kunnen, doortastend zijn, zelf-
standig en stoer. Maar misschien zijn we soms juist een 
beetje té stoer. We houden talloze bordjes in de lucht: een 
goede baan, de perfecte relatie, veel vrienden, sport, hobby’s. 
Alles willen we in de hand houden. Iemand met een rare 
angst moest vroeger dan misschien gewoon een schop onder 
de kont krijgen, tegenwoordig mogen we onszelf best wat 
vaker een aai over de bol geven en bedenken: let it be. Of 
zoals Van Zuydam zegt: ‘Wees maar een keer verdrietig, 
voel je maar een keer alleen op de wereld. Ben je bang dat 
alles misgaat? Laat het maar een keer misgaan. Je zult zien 
dat de wereld gewoon blijft draaien. Als je stopt met vluch-
ten en het monster de hand schudt, blijkt het vaak een stuk 
minder gevaarlijk dan je dacht. Maar het vraagt moed en 
onverschrokkenheid om bang te durven zijn.’ ¶

Ze is docent aan de Universiteit van Amsterdam en gepromo-
veerd op bloosangst. ‘Maar vrouwen hebben ook daadwerke-
lijk meer angsten dan mannen’, vult Dijk aan. ‘Er zitten 
meer vrouwen in therapie, maar meer mannen in de gevan-
genis. Bij mannen uiten psychische problemen zich name-
lijk vaker in extern gedrag, zoals drank- of drugsgebruik, 
geweld en criminaliteit. Bij vrouwen richten problemen zich 
meer naar binnen, waardoor ze gaan tobben en piekeren.’

We tobben en piekeren er weliswaar nog steeds op los, 
maar een groot verschil met vroeger – toen we uit schaamte 
onze tekortkomingen liever voor onszelf hielden – is dat we 
onze problemen meer met anderen durven te delen. Onze 
angsten zijn niet veranderd’, zegt Dijk, ‘maar de manier 
waarop we er tegenaan kijken wél. Vroeger had je een druk 
kind, nu heeft zo’n kind ADHD. Dat betekent niet dat er 
meer ADHD is dan bijvoorbeeld twintig jaar geleden, maar 
we benoemden het toen niet. Iemand die nu een hondenfo-
bie heeft, had vroeger gewoon een hekel aan honden. We 
leven in een gepsychologiseerde samenleving, dus wordt er 
aan veel meer psychologische verschijnselen een label 
gehangen. En doordat er meer over wordt gepraat, slijt het 
taboe. Mensen horen elkaars verhalen en denken: hé, dat 
heb ik ook!

Schamen
Vroeger zwegen mensen weliswaar vaker over hun angsten, 
toch is angst van alle tijden en diep geworteld in de oor-
spong van de mens. ‘Alle angsten zijn te herleiden tot één 
oerangst: doodsangst’, stelt bewustwordingscoach Erik van 
Zuydam, die tijdens workshops en retraites veel met angst 

te maken krijgt. Van Zuydam: ‘Bij fysieke angsten heeft 
iemand het gevoel dat het lichaam wordt bedreigd, bij soci-
ale angsten gaat het om de bedreiging van het ego. Mensen 
met een sociale angst zien een bedreiging in het negatieve 
oordeel van anderen. Ze zijn bang te worden afgewezen of 
uitgestoten om bijvoorbeeld hun uiterlijk of hun gedrag. In 
een samenleving waar sociale acceptatie heel belangrijk is, 
vreest men niet alleen de dood van het lichaam, maar meer 
nog de dood van het ego.’ 

Herkenbaar. Ook de angst van vriendin V. richt zich op 
het negatieve oordeel van haar omgeving. ‘Als ik in een con-
certzaal zit, ben ik bang dat mensen me raar zullen vinden 
als ik plotseling weg wil. Dat idee vind ik zo erg, dat de 
angst al toeslaat, vóórdat het daadwerkelijk gebeurt’, ver-
telt ze. Ook haar passie voor toneelspelen en zingen heeft 
onder deze dwanggedachten te lijden. ‘Soms, vlak voor een 
voorstelling, ben ik plotseling bang dat ik een paniekaanval 
zal krijgen op het podium. Dan zie ik voor me hoe de hele 
zaal me uitlacht, mijn medespelers woedend zijn en nie-
mand meer iets met me te maken wil hebben, omdat ik mid-
den in een scène ben weggerend. Van het idee alleen al raak 
ik in paniek.’

Van Loon stelt dat je sociale angst ook vanuit een evolu-
tieperspectief kunt bekijken. Van Loon: ‘Vroeger was het 
van levensbelang om binnen de kudde te blijven. Je had de 
bescherming van de groep nodig om te kunnen overleven. 
De angst om te worden uitgesloten of afgewezen is dan ook 
diepgeworteld in ons overlevingsinstinct.’ Voor meer begrip 
voor sociale angsten, zoals die van V., is dit soort kennis 
van groot belang. Doordat er steeds meer informatie 

‘Wees maar een keer 
verdrietig, voel je 
maar een keer alleen 
op de wereld. Ben je 
bang dat alles 
misgaat? Laat het 
maar een keer 
misgaan. Je zult zien 
dat de wereld 
gewoon blijft 
draaien’
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