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Verminder je angst! 
 

Stappenplan 
voor meer rust in je hoofd 
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Inleiding 
Het coronavirus dat nu door Nederland en de wereld waart bezorgt veel mensen 
angst. 
 
Misschien ben jij ook 
...bang om het virus te krijgen en ziek te worden 
…bang om iemand aan te steken zonder het te weten 
...bang dat je ouders vereenzamen nu je niet op bezoek kan komen  
...bang om je baan te verliezen 
…bang voor wat er allemaal nog komen gaat. 
 
Het gaat er niet om of de angst wel of niet terecht is, maar feit is dat het je verlamt en 
je in de houdgreep neemt. Je gedachten slaan als het ware op hol. 
 
Dit stappenplan geeft je veel tips om meer rust in je hoofd te krijgen en je angst te 
verminderen. Betrouwbare tips, want door mijn praktijkervaring weet ik wat werkt bij 
angst.  Lees deze niet alleen door, maar pas ze ook toe in je dagelijks leven. 
 
Tijdens de coronacrisis houd ik belsessies van 30 minuten en wandelconsulten van 1 
uur. Wil je graag een luisterend oor of meer hulp bij het verwerken van je angst, kijk 
dan op www.rakeinzichten.nl voor alle mogelijkheden. 
 
Ik wens je heel veel sterkte toe. 
  

Hartelijke groeten, Carolijn van Gorkum    
Angsttherapeut, ervaringsdeskundige 
 
info@rakeinzichten.nl 
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1. Leef in het nu 
De meeste angsten gaan over de toekomst, wat er zou kunnen 
gebeuren… Maar in het huidige moment is er geen angst. Het zijn 
allemaal gedachten die maken dat je bang wordt. Gedachten die op 
hol slaan. Je wilt er grip op houden en dat zorgt ervoor dat je de 
realiteit uit het oog verliest. Angst verlamt je en je voelt je lichaam 
niet meer. 
Besef dat je geen controle hebt op wat er gebeurt, maar accepteer de 
onzekerheid die er is. 
Probeer je bewust te worden van je lichaam, zodat de nare 
gedachten langzaam kunnen verdwijnen. Ga mediteren of doe iets 
actiefs (zie tip 2). 
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2. Ga iets actiefs doen 
 

 
Ga wandelen, in de tuin werken, sporten, mediteren, of iets creatiefs 
doen. Hieronder lees je waarom. 
 
Wandelen helpt heel goed tegen angst. Als je naar buiten gaat stap je 
uit je malende gedachtestroom. Je komt in beweging en ziet andere 
dingen om je heen, zoals de bomen die in bloei staan, waardoor je 
angst afneemt. Dat geeft rust. 
 
Als je in de tuin werkt ben je lichamelijk bezig en ook nog eens buiten 
in de natuur. Je bent in de aarde aan het wroeten of met planten 
bezig. Je voelt je meer verbonden met de natuur en laat je niet leiden 
door allerlei hersenspinsels in je hoofd. De angst neemt af, want er 
komen andere, positievere gedachten voor in de plaats. 
 

 
 
Als je sport (zoals fietsen, wandelen, hometrainer of yoga) ben je 
bezig met bewegen en je lichaam. Je gedachten krijgen minder kans 
om op hol te slaan. Dus je angst neemt stukje bij beetje af. Na afloop 
van je sporttraining voel je je meer energie. En je voelt je vaak blij, 
want je lichaam maakt het hormoon endorfine aan (gelukshormoon).  
 
Je kunt ook iets creatiefs gaan doen, zoals kleien of schilderen. Dan 
ben je met je handen bezig iets moois te creëren en ondertussen 
nemen je angstige gedachten af. Je voelt je rustiger worden. 
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3. Erken dat je angst hebt 
 

Geef toe aan jezelf dat je bang bent. Dit lijkt heel tegenstrijdig, want 
als je je angst toelaat, verwacht je dat hij juist erger wordt. Maar zo 
werkt het niet. Je gaat hem dan in de juiste proporties zien. Je mag 
bang zijn, daar is niets mis mee. Het gaat er niet om of sommige 
angsten wel of niet terecht zijn, maar geef toe aan jezelf dat je bang 
bent. Raak niet in paniek, maar laat de angst rustig toe. Neem de tijd 
ervoor.  
Want alleen dan kan de angst oplossen. Dan komt de rust en het 
vertrouwen terug. En voel je de veiligheid in jezelf.  
 
Als je de angst wegduwt komt hij vaak op een ander, ongelegen 
moment weer terug. 
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4. Praat er met iemand over 
 

 
Praten over angst helpt wel degelijk! Veel mensen schamen zich als 
ze last hebben van angst, dus houden ze het voor zich. Maar als je 
over je angst praat met een vriend(in) of familielid, helpen ze je in elk 
geval al door het helder krijgen van wat er speelt. Dan mag de angst 
er zijn en is het niet meer iets dat weggedrukt moet worden. Een 
bijkomend voordeel is dat je dan zelf ook ziet wat eigenlijk precies je 
angst inhoudt als je het uitspreekt. 
Kijk in je netwerk wie er geschikt is en vraag of je hem/haar mag 
bellen/skypen. Zoek wel iemand die je vertrouwt, die goed kan 
luisteren en de tijd voor je neemt. 
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5.  Focus op positieve dingen 
 

 
Als je je vooral richt op je angst, beperk je je tot je eigen gedachten 
en blijf je daar vaker in hangen. Je zit als het ware in een koker in je 
eigen kleine wereld. Je hebt geen oog voor wat er allemaal ook is, 
zoals de natuur die in bloei staat. 
Probeer positief te blijven en je te richten op wat wel goed gaat. Dan 
zie je dat je dat positieve energie brengt. De angst ebt dan eerder 
weg, want daar is minder plaats voor.  
 
Tips voor positieve energie: 
 

 In de tuin werken of zitten (zie tip 2) 
 Wandelen of sporten (zie tip 2) 
 Iets creatiefs doen (zie tip 2) 
 Met familie of vrienden bellen of skypen 
 Een boek of tijdschrift lezen 
 Een legpuzzel maken of spelletjes doen 
 De zolder of schuur opruimen 
 Uitgebreid koken 
 Een hobby (van vroeger) weer oppakken 
 Andere huishoudelijke klussen 
 …… 
 …… 

 
 
 

  



Verminder je angst ! Een stappenplan voor meer rust (maart 2020)  8 
 

6. Beperk het lezen van kranten en social media 
 
De kranten en het internet staan bol van het nieuws over het 
coronavirus. De hele dag door wordt er nieuws verspreid en dat 
boezemt veel angst in. Als je telkens alles leest, neemt je angst 
zienderogen toe. Lees alleen de sites van betrouwbare bronnen, zoals 
het RIVM of de NOS.  
Kies enkele momenten per dag om de krant te lezen of je social 
media te checken. De rest van de dag richt je je op positieve dingen 
(zie tip 5). 
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7. Schrijf erover 
 

 
Als je van schrijven houdt is dit een hele goede manier om de angst 
aan het papier toe te vertrouwen en zo van je af te schrijven. Je gaat 
onder ogen zien wat jou bezighoudt en waarom je er zo’n last van 
hebt. Als je schrijft zonder dat het mooie zinnen moeten worden, 
maar gewoon wat in je opborrelt, komen diepere en onbewuste 
beweegredenen zichtbaar en wordt het je sneller duidelijk waar je 
angst mee te maken heeft. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
Pak een vel papier en noteer minimaal 10 dingen die deze week 
positief waren. Denk ook aan hele kleine dingen, het gaat juist niet 
om grote zaken. Het zijn de kleine dingen die het doen… 
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8. Wees mild voor jezelf 
 

 
Geef jezelf de tijd en ruimte om je angst te verminderen. Dat gaat 
niet in één keer. Probeer erachter te komen wat er onder je angst zit, 
waar het vandaan komt.  
Beloon jezelf iedere dag met iets kleins (bijvoorbeeld een 
schouderklopje) als je die dag minder bang bent geweest of iets aan 
je angst hebt gedaan. Je voelt dat je rustiger wordt en je krijgt steeds 
meer vertrouwen in jezelf. 
Veel succes! 
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