
Module 2: Over soorten angst, stress en arousal

Module 2 is een meer theoretische module waardoor je meer zicht krijgt 

op stress, angst en arousal. Allereerst zullen de termen uitgelegd en 

toegelicht worden. 

Als we het hebben over arousal, dan bedoelen we een psychologische 

en fysieke activatie. Arousal kun je zien als een soort van glijdende 

schaal met aan de ene kant helemaal niet geactiveerd (je ligt lui op de 

bank relax naar Netflix te kijken) of in zeer hoge mate geactiveerd (je 

bent zo actief en gespannen dat je staat te stuiteren en van gekkigheid 

niet meer weet wat je moet doen). Arousal is niet persé gekoppeld aan 

positieve of negatieve gebeurtenissen, het zegt slechts iets over de 

activatie van je lijf en hoofd (denk aan de oefening uit module 1).

Angst daarentegen is, zoals hierboven al beschreven, een negatieve 

emotionele staat die kan zorgen voor overactivatie of voor een gevoel 

van bevriezen. 



Er wordt ook wel onderscheid gemaakt tussen ‘toestandsangst’ en 

‘situationele angst’. Toestandsangst is meer een 

persoonlijkheidskenmerk. Het zegt iets over of iemand geneigd is met 

angst te reageren, zich zorgen te maken, in verhoogde mate vanuit 

persoonlijkheid angstig te zijn. Situationele angst daarentegen is een 

angst die te herleiden is tot bepaalde situaties. Mensen die een hoge 

mate van toestandsangst rapporteren, zijn geneigd de wereld angstiger 

te bekijken. Zij zullen sneller angst ervaren. Het is onwaarschijnlijk dat 

deze mensen coole kikkers zullen worden, maar je kunt wel leren met 

deze angstgevoelens om te gaan. 

Angst en arousal bestaan uit een cognitieve en een somatische 

component. Bij de somatische component gaat het om de lichamelijke 

signalen. Dus wat merk je aan je lijf, hoe voel je je, waaraan voel je dat 

je angstig bent? De cognitieve component speelt zich uitsluitend in je 

hoofd af: het gaat meer om de gedachten die in je hoofd spelen: hoe 

neem je de situatie waar? Hoe beoordeel je de situatie? 



Welke gedachten gaan er in je om?

De somatische component is dus de directe lichamelijke reactie op 

angst. Als mensen gestresst of bang of bezorgd zijn, wordt de 

ademhaling oppervlakkiger, meer naar de borst en sneller. De hartslag 

gaat omhoog en spieren verkrampen zich. Het lijf maakt zich gereed 

voor actie of verstijft. De snellere ademhaling zorgt voor meer zuurstof 

in het bloed, waardoor je lichaam meer energie krijgt. Er komen onder 

andere adrenaline en cortisol vrij die ervoor zorgen dat je lijf klaar is om 

in actie te komen (Wolframm, 2015). Als je het zo bekijkt zijn de 

lichamelijke signalen dus een teken dat je lijf klaar is om in actie te 

komen. 

Bij de cognitieve component gaat het er dus om wat zich in je hoofd 

afspeelt. Ik wil even een oefening met je doen. Stel je voor: je ligt in 

bed en je hoort beneden een hoop kabaal. Het is donker en je bent 

alleen thuis. Je maakt je zorgen: straks is het een inbreker, misschien



heeft hij wel een wapen bij zich. Wat als hij belangrijke spullen steelt? 

Of jou iets wil aandoen? Wat zou er gebeuren bij deze gedachte, bij 

deze interpretatie van de situatie? Waarschijnlijk word je bang, 

misschien wel woedend. Misschien kruip je diep weg onder de dekens 

met je telefoon paraat, of pak je iets waar je mee kunt slaan en storm 

je woedend en vol adrenaline naar beneden. 

Nu dezelfde situatie: je bent alleen thuis, het is pikkedonker. Je hoort 

beneden een hoop kabaal. Je denkt: daar heb je de kat die door het 

katteluikje naar binnen is gekomen en die op de kast is gesprongen en 

daarbij een vaas heeft omgestoten. Hoe zou je je nu voelen? Misschien 

geïrriteerd, pissig, maar waarschijnlijk niet meer bang. 

Het punt is dat ons lijf niet weet of angst reëel is of dat het ingebeelde 

angst is. Het reageert op de situatie en vooral ook op onze gedachten 

over de situatie. Dit is heel belangrijk om te beseffen. Eén van mijn 

grote inspirators en een van mijn leermeesters, Sonja Braafhart, 



beschrijft angst als een ‘Aangeleerde Negatieve Geloofsovertuiging, 

Systematisch Toegepast’ (Braafhart, 2015). Vaak is het helemaal niet de 

situatie die angstig is, maar maken onze gedachten over de situatie dat 

de situatie bedreigend wordt. En achteraf blijkt de angst negen van de 

tien keer onterecht. Het is eigenlijk heel vaak verspilde energie. En door 

van het ergste uit te gaan en je te focussen op wat er allemaal mis zou 

kunnen gaan, focus je je op de verkeerde aspecten en niet op je taak, 

waardoor er vaak vanalles misgaat. En dat ligt vaak niet aan de situatie 

zelf, maar aan onze verwachtingen en gedachten over de situatie 

waardoor wij ons anders gaan gedragen. En honden zijn zo gevoelig 

voor veranderingen bij ons als geleider. Als wij twijfelen, angstig zijn of 

onzeker zijn zullen zij dat direct merken en daar direct op reageren. 

Ik schreef al eerder dat de somatische arousal eigenlijk een signaal van 

ons lijf is dat het klaar is om in actie te komen. In die zin zou je die 

signalen dus kunnen zien als iets positiefs: je lijf maakt zich klaar om in 

actie te komen. 



De extra zuurstof en hormonen zorgen ervoor dat je scherper bent, 

sneller kunt reageren en dat je minder snel vermoeid raakt. Ze helpen 

je dus om te kunnen pieken. Wat er echter vaak gebeurt is dat de 

lichamelijke signalen als iets negatiefs worden gezien: de kriebels in je 

buik en de bibberende handen en borrelende darmen zijn een teken van 

zenuwen en zenuwen zorgen ervoor dat we niet meer kunnen 

presteren, denken we. De kunst is echter om te leren dat we ondanks 

de druk en de spanning tóch kunnen presteren, sterker nog, dat we die 

spanning juist nódig hebben om te kunnen knallen. De kunst is om te 

gaan houden van de druk en spanning, omdat dit je scherp en alert 

maakt. 

Stap 1 is inzicht krijgen in hoe spanning bij jou werkt en wat jouw 

spanningssignalen zijn. Maak nu de opdrachten behorende bij module 2.


