
E.H.B.O.  
bij angst en 

paniek 
aanvallen 

 

   

 

Hoe gaat het met jou? 

Jouw Antwoord: “Goed’ 

Maar diep van binnen weet je wel beter. 

 

Herkenbaar? 

 

  



Wat kan je direct doen? 

Als je een paniekaanval hebt of voelt aankomen……… 

Stap 1. Aan de slag met je ademhaling 

Herken dat een eerste reactie ‘hoog ademen is’. Je ademt met je borstkast of en je voelt dat de 

spanning in je keel zit. 

Opdracht  

Leg je hand op je buik en adem naar je buik/ handen. Hoe dieper en rustiger hoe groter het effect.  

 

Stap 2. Scan je lichaam. 

Opdracht 

Voel wat je aanspant in je lijf. Voel waar de spanning zit. Welke emoties dienen zich aan? 

Concentreer je hierop en adem hier-door-heen. 

 

Stap 3. Scan je brein 

Welke gedachten dienen zich aan?    

Opdracht  

Schrijf je angstgedachten op. Weet dat ze er zijn, laat ze er zijn. Vecht er niet tegen. 

Leer twee tot vier minuten je angst te ondergaan. Maar doe verder niets met de angst. Maak het 

niet groter door het te voeden. Want alles wat je aandacht geeft GROEIT! 

 

Stap 4. Zoek afleiding.  

Neem bijvoorbeeld een slok water, loop even naar buiten, doe wat oefeningen 

(zoals kniebuigingen), of ga hardop lezen of zing hard mee met de radio. Doe iets actiefs: ga een 

eind fietsen, rennen of wandelen. 

 



In het kort 

 

• Een angst- en piekerstoornis veroorzaakt heftige angsten in het dagelijks leven, zonder dat 
er echt gevaar is. 
 

• Het is ‘iets ouds’ wat lang geleden is opgeslagen en nu zich aandient. Iets wat u zich soms 
nog kunt herinneren maar vaak is het weggestopt.  
 

• Door een aanhoudende periode van druk (presteren/ spanningen op het werk/ privé. Of 
zorgen om werk, geld en of relaties) is de weerstand verminderd en dienen het ‘iets ouds’ 
nu aan.   
 

• Klachten zijn hartkloppingen, zweten, benauwdheid, misselijkheid of het gevoel te stikken. 
 

• Wat helpt is elke dag gezond en regelmatig te leven. 
 

• Eenvoudige stappen ter verbetering zijn gesprekken voeren of een online-cursus.  Als het 
echt niet anders kan tijdelijke medicijnen gebruiken om de gevoelens te onderdrukken. 
Weet dat dit niet de duurzame oplossing is. 
 

• Wat echt helpt is de angst te leren resetten. Ook wel loslaten genoemd. Hoe? 
Maak een afspraak voor een kennismakingsgesprek. Een angst die eenmaal is opgelost 
komt niet meer terug. En jij hebt je vrijheid terug. 

Wat is een angst- en piekerstoornis? 

Als u een angst- en piekerstoornis heeft, bent u eigenlijk regelmatig/ altijd bang. Daarom wordt dit 

ook wel een gegeneraliseerde angststoornis genoemd. 

U maakt zich steeds zorgen over allerlei dingen uit het dagelijks leven. Vaak gebeurt dit onbewust. 

U bent bijvoorbeeld steeds erg bezorgd over uw werk, de kinderen, de vakantie, over wat u 

allemaal moet betalen of wat er in de toekomst zou kunnen gebeuren. De angst is nadrukkelijk 

aanwezig en beheerst uw leven. 



Wat zijn de verschijnselen van een angst- en piekerstoornis? 

Door een angst- en piekerstoornis kunt u last hebben van: 

• piekeren 

• rusteloosheid 

• prikkelbaarheid 

• slechte concentratie 

• gespannenheid 

• moeheid 

• spierklachten 

• slaapproblemen 

Op momenten dat de angst overheerst, heeft u bijvoorbeeld last van: 

• hartkloppingen, zweten, koude rillingen, duizeligheid, beven 

• benauwdheid, een vervelend gevoel in de borst 

• tintelingen of een doof gevoel in handen en/of voeten 

• droge mond, misselijkheid, maagpijn, braken of diarree 

• hoofdpijn, rood worden, flauwvallen 

• verwarring: u weet niet meer goed wie of waar u bent 

• het gevoel dat u de controle over uzelf verliest, gek wordt of doodgaat 

 

Wat doen velen met welke gevolgen? 

 



• Mensen met een angst- en piekerstoornis kunnen slecht tegen spanning en onzekerheid. U 
merkt dat u nieuwe, onbekende situaties liefst wilt vermijden. U gaat bijvoorbeeld bij 
voorkeur dicht bij huis op vakantie, elk jaar naar dezelfde plek. 

• Spanningen in relaties bespreekt u liever niet met alle gevolgen van dien. 

• Confrontaties gaat u uit de weg. Als u bijvoorbeeld geldproblemen heeft, laat u uw 
rekeningen liever ongeopend liggen. 

• Sommige mensen met een angst- en paniekstoornis vluchten voor spanningen door in bed 
te gaan liggen. 

• Of ze proberen hun zorgen en angst te verdringen door veel te eten of extreem te sporten. 

• Anderen gebruiken alcohol, drugs of kalmerende middelen om zich minder gespannen te 
voelen. 

• U kunt zo heftig tegen problemen opzien dat u maar het liefst wilt dat anderen ze oplossen. 

Hoe ontstaat een angst- en piekerstoornis? 

Zoals eerder gezegd. Het was al een tijdje latent aanwezig maar beheersbaar. Maar geleidelijk 

aan is het heftiger geworden. Vaak zijn de eerste tekenen in een periode van spanningen en 

stress. Deze gaat over in een periode met angstklachten. De periodes aaneen zorgen dat de 

weerstand vermindert en dat een depressie of burn-out zich aankondigt.  

Waarom iemand een angst- en piekerstoornis krijgt, is vaak niet helemaal te verklaren. Meestal 

zorgen verschillende omstandigheden ervoor: 

• Soms komen angststoornissen in de familie voor. Het kan erfelijk zijn. 

• Het gezin waarin iemand opgroeit en de manier waarop ouders een kind opvoeden kunnen 
bijdragen aan een angststoornis. 

• Mensen die het moeilijk vinden om met anderen om te gaan, die weinig steun ontvangen, 
gepest worden en zich eenzaam voelen, hebben meer kans op een angststoornis. 

• Een angststoornis kan ontstaan na een ernstige, ingrijpende gebeurtenis waarin iemand 
heel bang was (psychotrauma). 

• Een angststoornis kan ook ontstaan door een lichamelijke ziekte, het gebruik van bepaalde 
geneesmiddelen of het gebruik van drugs. 



Wat kunt u zelf doen bij angsten? 

U kunt zelf een aantal dingen doen om met uw angsten te leren omgaan en u beter te voelen. 

 

1. Pas uw levensstijl en dieet aan  

Een drukke levensstijl kan resulteren in te veel 
fastfood en te weinig beweging. Maak tijd om te 
genieten van een gezonde maaltijd, of neem een 
zelfgemaakte lunch met veel vers fruit en 
groenten mee naar kantoor. Vermijd voorverpakt, 
bewerkt voedsel en kies voor verse producten. 
Voeg magnesiumrijk voedsel toe aan uw dieet. 
Magnesium heeft een ontspannende werking. 

2. Vermijd stimulerende middelen  

Alcohol, sigaretten, drugs, suiker, 
energiedrankjes en cafeïne zijn allemaal 
stimulerende middelen die uw lichaam alleen nog 
maar meer gestrest maken en in de ‘vecht of 
vlucht’ modus brengen. Vermijd deze zoveel 
mogelijk. 

 

 

3. Praat over uw gevoelens  

Het is niet alleen raadzaam om over uw 
angstaanval te praten, maar ook over andere 
emoties. Hebt u traumatische gebeurtenissen 
meegemaakt? Krop uw gevoelens dan niet op, 
maar zoek er een uitlaatklep voor. Onverwerkte 
emoties kunnen nare gevolgen hebben, zoals 
innerlijke fragmentatie en emotionele splitsing 
tussen hoofd en lichaam. 



4. Zorg voor voldoende rust en slaap  

Slaap is cruciaal om zowel fysiek als mentaal te 
kunnen herstellen. Als u moeilijk in slaap komt, 
probeer dan kalmerende ademhalingsoefeningen 
of meditatie. Activiteiten, zoals hardlopen, 
wandelen door de natuur, zwemmen en yoga, 
werken ook ontspannend. 

 

 

5. Beweeg voldoende  

Lang zitten voor een computerscherm of tijdens 
het rijden eisen op een gegeven moment zijn tol. 
Doe minstens 150 minuten per week aan matig 
intensieve inspanning, verspreid over diverse 
dagen. Langer, vaker en/ of intensiever bewegen 
geeft extra gezondheidsvoordeel. Door beweging 
komt u ‘uit uw hoofd’ en maakt u meer contact met 
uw lichaam. 

6. Stel doelen en grenzen  

Als u te maken hebt met financiële of 
administratieve problemen, maak dan een plan om 
deze op te lossen. Stel doelen en prioriteiten. Wat 
wilt u bereiken? Hoe kunt u dit bereiken? Een plan 
helpt ook om ‘nee’ te zeggen tegen verzoeken van 
anderen waar u geen tijd voor hebt. 


