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VIRUS ANGST

‘Dit is een vrij extreme situatie,
iedereen ervaart nu stress’
Eric Reijnen Rutten
Nijmegen

k merk het bij mezelf: je
zit maar te wachten tot
het weer normaal wordt.
Dat is geen fijne omstandigheid.’’
Bijzonder hoogleraar Gert-Jan
Hendriks, als psychiater verbonden
aan geestelijke gezondheidszorgorganisatie Pro Persona, kan heel
goed verklaren waardoor mensen
zich momenteel psychisch wat
minder voelen. ,,Iedereen ervaart
behoorlijk wat stress. Omdat wat er
gebeurt ongewis is, we het niet gewend zijn.’’
Zeker mensen die wat angstgevoeliger zijn, zullen last hebben
van de coronacrisis, denkt Hendriks. ,,Angstgevoeligheid is een
kenmerk dat voor een belangrijk
deel aangeboren is. We weten dat
die gevoeligheid versterkt kan
worden als je bijvoorbeeld in je
jeugd veel met stresserende omstandigheden te maken hebt. Dat
maakt je kwetsbaarder. Met gebeurtenissen als deze zie je ook dat
mensen angstgevoelens krijgen
terwijl ze die gevoeligheid nooit
eerder bij zichzelf herkend hebben.
Dat komt omdat we nu toch in een
vrij extreme situatie zitten.’’
Iedereen reageert daar heel verschillend op. ,,Als mensen een auto
horen claxonneren, springen ze
meteen terug, reageren ze doorgaans heel alert. Dat is een mechanisme: bij direct gevaar werkt dat
prima. Maar nu zie je het gevaar
niet, het virus kun je niet zien.
Maar mensen vragen zich wel af:
hoe gevaarlijk is het? Daardoor blijven ze het systeem van overmatige
alertheid voortdurend activeren.’’
Het vereist aanpassings- en relativeringsvermogen om daar mee om
te kunnen gaan. ,,Je moet dan eigenlijk gaan schakelen met het bewuste deel van je brein. Maar dat is
lastig. Je ziet het ook aan het hamsteren. Premier Rutte kan duizend
keer zeggen dat mensen dat niet

‘I

Mensen slapen slecht,
zijn bang: de coronacrisis
hakt er bij menigeen ook
psychisch wel in. ,,Dat is
niet raar, mensen kunnen
slecht tegen dit soort
situaties.’’ Zegt Gert-Jan
Hendriks, psychiater.

◀ ▲ We kunnen volgens GertJan Hendriks (foto hieronder)
niet meer zo goed tegen dit
soort situaties als de coronacrisis: ,,Omdat we in een overgecontroleerde samenleving
leven.” FOTO GETTY IMAGES

moeten doen, en mensen kunnen
dat ook heel goed begrijpen. Maar
als dan de buurman toch gaat
hamsteren, gaan mensen meedoen.’’
In feite schakelen ze dan ongemerkt het bewuste deel van het
brein uit. ,,Mijn advies is: hou het
hoofd koel, gebruik je gezonde
verstand, handel niet primair vanuit je emotie maar blijf nadenken.
Ga even echt stil staan bij jezelf en
merk dat je vooral reflexmatig uit
angst handelt, en daardoor minder
controle ervaart. Als je je daar bewust van bent, kun zelf weer de
regie terugpakken.’’
Dat is gemakkelijker gezegd dan

gedaan, dat weet Hendriks ook
wel. ,,Mensen zijn heel erg bezorgd, en misschien ook wel van
slag. Omdat je totale ritme weg is,
de vaste patronen verdwenen zijn.
Het is zoeken naar een nieuwe balans in deze omstandigheden. Als
je merkt dat je er de hele dag mee
bezig bent, en het ontregelt je,
probeer dan jezelf bij de les te
houden en structuur aan te brengen in je dag.’’
Een andere tip: ,,Verzoen je met
de situatie. En probeer binnen die
context aan je ontspanning te denken. Je mag actief zijn, je mag naar
buiten, mits je je houdt aan de adviezen. Doe dat dan ook. Zorg

voor een juiste balans tussen werk
en privé, zorg ook voor ontspannende activiteiten.’’
Wat volgens Hendrik ook helpt
is om niet voortdurend op zoek te
gaan naar informatie maar te focussen op één bron. ,,In dit geval
de overheid. Want die beschikt
over de actuele data, geeft de
meest betrouwbare informatie.
Het is namelijk ongelooflijk moeilijk de onzin van de werkelijkheid
te onderscheiden.’’
Dat mensen zo’n moeite hebben
om te gaan met de situatie, komt
volgens Hendriks ook ,,omdat we
leven in een overgecontroleerde
samenleving. We zijn niet meer
gewend aan dit soort situaties.
Voordat bestrijding van infectieziektes mogelijk was, waren er
niet voor niks grote gezinnen: je
wist dat er aantal zouden overlijden. Maar nu is alles tot in de
puntjes gereguleerd en gecontroleerd, dus we kunnen niet meer zo

goed tegen dit soort situaties
waarin we geen grip meer hebben
op wat er gebeurt.’’
Kinderen hebben er op een andere
manier last van: afhankelijk van
hun leeftijd en hoe hun ouders
erop reageren, ervaren ze minder
of meer stress. ,,Jonge kinderen
zoeken binnen de omstandigheden toch altijd wel hun vertier.
Met de oudere kinderen die het
basisonderwijs verlaten hebben,
ligt het mogelijk complexer. Ook
voor hen vallen vaste structuren
weg en het zal van ouders het nodige vragen om dit in goede banen
te leiden.’’
Niet onbelangrijk, stelt Hendriks, is om je te realiseren ,,dat
dit geen jaren gaat duren. Er komt
op een gegeven moment weer een
eind aan deze situatie. Wanneer,
dat weet je niet precies, dat is het
lastige. Maar dit gaat voorbij, daar
kun je je ook aan vast zien te houden.’’

