
ANGST DOOR CORONA 
HOE ERMEE OMGAAN?
Ben je bang om zelf ziek te worden of anderen ziek te maken? Ben je hierdoor te 
angstig om naar de winkel te gaan, af te spreken met familie en vrienden, terug te 
starten als vrijwilliger of mantelzorger? 

De situatie waarvoor je bang bent vermijden kan ervoor zorgen dat de angst nog 
vergroot. Probeer je angsten onder ogen te komen en stap voor stap de draad terug 
op te nemen.

Elke persoon is anders. Het kan dus wel even zoeken zijn naar wat voor jou kan 
helpen. Want alleen jij zelf voelt best wat voor jou al werkt! Heb je graag advies?  
Lees op de achterzijde wat je kan proberen.



TIPS:   
• Geef je brein de tijd om tot rust te komen.
 Ga op zoek naar een rustmoment dat je kan inlassen in je dag. Bv. gewoon even 

niets doen, puzzelen, kleuren voor volwassenen, licht tuinwerk, breien, muziek 
opzetten, … iets waar jij je goed bij voelt. 

 TV kijken is niet ontspannend voor het brein, ook computerwerk is belastend.

• Praat over je angst, deel deze gevoelens en denk na over welke kleine, veilig 
voelende stapjes je kan ondernemen.

 Je kan bijvoorbeeld buiten afspreken bij een familielid/vriend(in).

• Luister of kijk slechts 1x/dag naar het nieuwsbericht i.p.v. meerdere keren per dag. 

• Noteer wat je voelt en denkt. Wanneer voel ik me angstig? Hoe voel ik dit? Wat 
gebeurt er dan met mijn lichaam? Wees je ervan bewust dat je een angstige 
gedachte kan hebben, maar dat deze ook weer weggaat.

• Sta stil bij wat je wel onder controle kan houden. 
 Je kan het virus niet controleren, maar wel zelf de algemene maatregelen volgen die 

de overheid bepaalt: een mondmasker dragen, voldoende afstand houden, handen 
wassen, …

Ontspanningsoefening:

Ga rustig op een stoel/zetel zitten. Voel hoe je lichaam ondersteund wordt 
door de stoel/zetel en adem enkele keren diep in en uit. Zeg tegen jezelf: ik ga 
ontspannen en sluit rustig je ogen of focus op een punt voor jou. 

Ga in gedachten naar een plek en een moment waar je helemaal ontspannen 
was. Maak dit beeld zo concreet mogelijk en gebruik al je zintuigen. Wat deed je, 
wat voelde je en wat dacht je? Blijf hieraan denken, maak het heel levendig alsof 
je er nu echt bent. 

Blijf diep inademen en blijf aan jouw ontspannen plek denken totdat je voelt 
dat je ontspannen bent. Open dan terug je ogen als die gesloten waren en rek je 
even uit.  

Blijf je sterke angstgevoelens hebben? Slaap je veel minder goed dan anders en heb 
je het gevoel dat je het dagelijks leven moeilijk aankan? Contacteer dan je huisarts of 
een psycholoog.
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