
 

VOORZIENinGGZ 26 maart 2020 

  
  
Beste proeftuinen,  
  
Zoals aangekondigd, hierbij een eerste thema-mail, de eerste brieven staan in het teken van Angst. 
In deze brief zochten we voor jullie naar (1) normale angst doorheen de ontwikkeling en (2) het 
ontstaan van problematische angst en angststoornissen. Verder geven we jullie graag een overzicht 
van (3) enkele concrete adviezen in verband met angst rond de coronacrisis. 
  

Veel leesplezier! 
  

  

ANGST doorheen de ontwikkeling. 
Angst is een normale reactie, die nuttig is om te overleven. Het is een reactie van een levend wezen 
ten opzichte van een bedreiging uit de omgeving.  
Angst kan op verschillende manieren waargenomen worden: 

 psychologisch affect= angstig gevoel 

 cognitief = bange gedachten  

 motorisch en fysiologisch = het lichaam reageert bij angst (trillen, beven, versnelde hartslag, 

zweten) 

Angst bij kinderen piekt rond de leeftijd van 7 tot 9 jaar en terug neemt af tussen 10 en 12 jaar. Over 
het algemeen zijn meisjes kwetsbaarder voor angstproblemen dan jongens. Doorheen de normale 
ontwikkeling neemt angst verschillende uitingsvormen aan, en verandert het thema van de angst.  

  



 

 
  
Kinderen leren vanzelf omgaan met deze normale angsten door middel van verschillende coping 
mechanismen: 

 Steun en nabijheid zoeken: Kinderen zoeken gehechtheidsfiguren op om geruststelling te 

vinden. Als kinderen zien dat gehechtheidsfiguren niet bang zijn, kunnen ze hun angst beter 

reguleren en overwinnen. 

 Logisch redeneren: Door de toenemende cognitieve mogelijkheden (tussen 5 en 7 jaar 

ongeveer) worden sommige angsten overwonnen. Zo leren kinderen logisch redeneren dat 

bepaalde angsten onrealistisch zijn, bijvoorbeeld angst voor spoken. 

 Blootstelling aan de angsten: door te doen waar je bang voor bent, leren kinderen dat je voor 

sommige zaken niet bang hoeft te zijn, bijvoorbeeld in je kamer slapen als je denkt dat er 

spoken zijn, of honden van dichtbij bekijken. 

  
De evolutie van normale ANGST naar problematische angsten 

  
Normaal verminderen leeftijdsgebonden angsten op basis van de coping mechanismen. Als deze 
leeftijdsgebonden angsten worden meegenomen naar een volgende leeftijdsfase en kinderen er niet 
in slagen de angsten te verminderen door middel van de coping mechanismen, kan men spreken van 
problematische angsten.  

  

Men spreekt van een angstSTOORNIS wanneer de angst niet in verhouding is met de 
bedreiging, als deze te lang aanhoudt en als deze het functioneren belemmerd. 

  



 

Bepaalde angststoornissen vinden hun oorsprong in angsten kenmerkend voor een bepaalde 
ontwikkelingsfase. Het zijn dan ook uitvergrotingen van normale angsten.  
  

 Verlatingsangst: Een excessieve angst om verlaten te worden door zijn gehechtheidsfiguren, 

die langer dan 4 weken aanhoudt.  

Oorsprong: Deze angst is normaal voor baby’s en peuters. 

 Voorbeeld: 6 jarig kind is bang dat ouders iets zal overkomen als ze uit huis zijn, hij volgt ouders van 

kamer tot kamer in huis, en gaat helemaal uit zijn raampje als ouders ergens naartoe vertrekken zonder 

het kind. Hij wil liever niet naar school, maar bij mama blijven.   

  

 Specifieke fobieën: Een onredelijk angst voor een specifiek object of situatie, zoals 

bijvoorbeeld een bepaald dier, hoogte, kleine ruimtes.  

Oorsprong: Omwille van het magisch denken van kleuters en lagere school kinderen, 

is het normaal dat kinderen bang kunnen zijn voor bepaalde dieren, imaginaire 

figuren of natuurfenomenen. 

 Voorbeeld: Het kind dat bang is voor honden, is in die mate bang dat hij niet meer wil wandelen in het 

park, hij zou allicht een hond tegenkomen of horen blaffen. Ook afbeeldingen van een hond maken hem 

danig overstuur, hij krijgt een hevige driftbui als ouders willen gaan wandelen.  

  

 Gegeneraliseerde angststoornis : Persistente en excessieve zorgen over verschillende 

levensdomeinen (school, vrienden, toekomst) die moeilijk te controleren zijn. Deze angsten 

gaan vaak gepaard met fysieke symptomen zoals vermoeidheid, rusteloosheid, 

slaapproblemen. Deze stoornis is verwant aan klachten van chronische stress en depressieve 

klachten. 

Oorsprong: Kinderen in het einde van de lagere school en begin middelbaar krijgen, 

omwille van hun cognitieve ontwikkeling, vaker realistische angsten (ziek worden, 

faalangst). Kinderen beginnen zich op deze leeftijd dan ook vaak zorgen te maken 

over verschillende zaken die niet binnen controle liggen, en wel bedreigend voelen. 

 Voorbeeld: Een jongere kan uit angst voor een presentatie niet slapen. Door het niet slapen - zoals de 

vorige keer - is hij er vast van overtuigd dat de presentatie morgen onmogelijk kan lukken, zeker nu hij 

niet slaapt. De stress stijgt en hij slaapt nog minder en hij krijgt buikpijn. Dit patroon herhaalt zich 

bovendien regelmatig. Misschien moet hij morgenvroeg toch nog eens de huisarts bellen. Hij voelt zich 

in de ochtend echt niet goed, en hij heeft buikpijn, is vermoeidheid, verminderde eetlust, etc. Zijn 

klasgenoten zullen het wel weer verkeerd opvatten, piekert hij overdag, wanneer hij omwille van de 

lichamelijke klachten thuis is in plaats van op school.   

  

 Sociale fobie : Een excessieve angst voor verschillende sociale situaties, zowel bij 

leeftijdsgenoten als bij volwassen, omwille van de angst om belachelijk gemaakt te worden 

of in verlegenheid gebracht te worden. Vaak gepaard met vermijdingsgedrag, minimum 6 

maanden. 

Oorsprong: Pubers en adolescenten zijn erg bezig met hun voorkomen op 

leeftijdsgenoten en hun positie in de groep. Identiteitsontwikkeling en zelfwaarde-

gevoel zijn belangrijke ontwikkelingstaken. Het is dan ook heel normaal dat sociale 

situaties, gezien worden en graag gezien worden in bepaalde situaties angst opwekt. 



 

 Voorbeeld: De jongere die recent werd geplaagd voor zijn acné wordt erg onzeker, hij gaat steeds meer 

publieke evenementen vermijden, en evolueert steeds meer naar zelf-isolatie, schoolweigering, etc, ook 

al is er vaak wel een verlangen naar sociaal contact en vriendschappen.  

  
Er zijn nog enkele andere angststoornissen: 
Selectief mutisme: het niet spreken terwijl dit wel verwacht wordt.   (vb: een kind dat niet spreekt op school, 

maar verder wel gewoon kan spreken in andere situaties en thuis.  
Paniekstoornis: Het (herhaaldelijk) plots opkomen van een intense angst of intens onbehagen, 
gepaard gaande met fysieke klachten die levensbedreigend aanvoelen. Dit bereikt binnen enkele 
minuten een piek en is een “paniekaanval”. Bij de paniekstoornis ervaart men dikwijls een grote 
angst voor een mogelijke nieuwe aanval in de toekomst, en zal men proberen een volgende aanval te 
voorkomen door (maladaptieve) gedragsveranderingen, zoals vermijding. 
Agorafobie: Het ontstaan van paniek in open ruimten, openbaar vervoer, in een afgesloten ruimte. 
Typisch ervaart de betrokkenen dat hij in geval van nood niet weg zal kunnen, of niet tijdig hulp zal 
krijgen als dat nodig zou zijn. Men gaat deze situaties vermijden.   

  

Goed en slecht nieuws over angst: 
-Slecht nieuws:  
in vele gevallen, eens het écht om een stoornis gaat (cfr definitie in bovenstaand kader) is het 
niet waarschijnlijk dat de klachten vanzelf zullen verdwijnen. Dit komt onder meer door het 
hele effectieve mechanisme van vermijding: kinderen zijn getraind in het vermijden, 
waardoor ze minder ervaringen mee maken die bewijzen dat de angst niet terecht is, ze 
kunnen minder copingsmechanismen oefenen. Onbehandelde angst neemt vaak toe, en 
bereid uit naar andere domeinen.  
-Goed nieuws:  
Vele kinderen en jongeren kunnen een grote groeicurve maken als de angstproblematiek 
wordt aangepakt. Angst is meestal goed behandelbaar. 
  

  

ANGST in tijden van CORONA-crisis 

In deze tijden van de corona-crisis is het heel normaal dat kinderen angstig zijn.  
Er verandert heel veel in de omgeving van kinderen (geen school, andere structuur, geen contacten 
met anderen,… ),  
ze voelen spanning van volwassenen en zitten met heel veel vragen. 
  
Enerzijds is het normaal dat kinderen op dit moment bang zijn om ziek te worden of om dierbaren te 
verliezen. Anderzijds triggert deze angst/spanning al bestaande angstproblematieken. Het is goed 
mogelijk dat kinderen nu extra bang zijn voor verlating, bepaalde dieren, etc. 
  
Hierbij vinden jullie enkele concrete tips  
  

1. om met kinderen en jongeren over corona te praten, (vanuit het Nederlandse 

Kenniscentrum). 

-Zeg niet tegen een kind dat er niets aan de hand is.  
Zij merken hoe volwassenen ongerust over iets praten dat wel erg moet zijn. Zij zien en horen dat 
volwassenen gespannen zijn. Wanneer kinderen ongerust zijn, checken ze het gezicht van een 
vertrouwde volwassene. Wat dat gezicht uitstraalt, bepaalt of het kind angstig blijft of gerustgesteld 
wordt. Wees bewust van je niet-verbale communicatie. Je lichaamshouding en gelaatsuitdrukking 
zeggen meer dan je woorden. Ga dus niet alleen maar gerust stellen, wanneer je je niet gerust voelt. 
Kinderen mogen weten dat er iets ergs aan de hand is, maar het mag niet hún probleem worden Zij 



 

hebben er recht op zich beschermd te voelen door volwassenen: hun ouders, hun leerkrachten, hun 
zusters en dokters, hun burgemeesters, hun ministers, hun koning, en, als zij geloven: hun God. 
  
-Pas op voor de ‘wet van de dubbele bescherming’.  
Kinderen kunnen heel goed aanvoelen dat bepaalde thema’s moeilijk zijn voor hun zorgfiguren en 
beginnen er daarom zelf niet over, of ze doen alsof ze er niet mee bezig zijn. Deze op hun beurt 
denken er goed aan te doen hun kinderen niet te belasten met iets waarvan ze denken dat het niet 
voor ze speelt. Zo houden ze elkaar goed bedoeld voor de gek.  
  
-Wees alert op tekenen dat het kind met vragen of zorgen zit. 
Laat merken dat zij die vragen mogen stellen en zorgen mogen uiten. Probeer dan in concrete taal, 
die past bij het kind, eerlijk op die vragen antwoord te geven. Wanneer je het antwoord niet weet, 
hoef je niet te doen alsof. Wel is het fijn om iets toe te voegen als: dat weet ik niet, maar gelukkig zijn 
er wetenschappers die dat nu uitzoeken.  Check altijd of je uitleg is begrepen.  
  
-Als kinderen toch al erg angstig zijn, moet je ze dan niet beschermen tegen deze informatie?  Nee.  
Juist die kinderen voelen heel goed aan dat volwassenen bezorgd zijn. Bevestig bij angstige kinderen 
dat er iets aan de hand is, waar we allemaal ongerust van worden. Maar benadruk dat zij erop mogen 
vertrouwen dat de volwassenen (zie hierboven: van ouders tot de koning) het gaan aanpakken.  
  
-Ga met jonge kinderen niet in groepsverband in gesprek.   
Bedenk dan dat wanneer jonge kinderen worden voorgelicht in groepsverband, de kans groot is dat 
zij niet precies begrijpen wat er wordt gezegd, maar wel aan alles merken dat er ‘iets’ aan de hand is, 
dat volwassenen erg ongerust maakt. Het effect van voorlichting is dan niet geruststellend, maar 
verhoogt juist de angst. Bespreek het individueel of in een klein groepje met hen.  
  
-Jonge kinderen denken snel dat iets ergs hun schuld is  
Jonge kinderen zien de wereld met zichzelf als middelpunt. Ze betrekken iets snel op zichzelf. Ze zijn 
gewend dat volwassenen boos of ernstig worden, wanneer zij stout zijn geweest. Soms werkt dat 
omgekeerd. Als volwassenen boos of ernstig zijn om iets anders, kunnen kinderen de fout maken te 
denken dat het hun schuld is. Houdt dit in gedachten wanneer je kinderen uitleg geeft.  
  
(volledige tekst: https://www.kenniscentrum-kjp.nl/wp-content/uploads/2020/03/Handreiking-Hoe-
praat-je-met-je-kind-over-corona.pdf) 
  

  

https://www.kenniscentrum-kjp.nl/wp-content/uploads/2020/03/Handreiking-Hoe-praat-je-met-je-kind-over-corona.pdf
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2) en wat dan bij angstklachten (vanuit de raapleging Angst en Stemmingsstoornissen van het UPC 

KULeuven, onder leiding van Dr H. Sijmons). 

  

 

 



 

 
  
Een meer specifieke bron voor leefgroepen die met kinderen met autisme werken:  
https://www.autisme.nl/2020/03/12/zo-stel-je-je-kind-met-autisme-gerust-over-het-coronovirus/ 

  
  
Hou je goed!  
Yuneco Caro Outreach 
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