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Angs – dis meer as net bekommerd-wees of anders as werklike vrees 
Angs is meer as net bekommerd-wees. Angs is ook anders as ’n gewone vrees-reaksie. Bekommerd-wees en vrees 
verskil in graad, maar dui beide meer op die reaksie wat ons het op iets wat ons werklik bedreig. Ons is bekommerd 
oor ’n siekte, ons vrees iets of iemand wat ’n realistiese bedreiging vir ons gesondheid, geluk of veiligheid inhou. 
Vrees kan ons help om toepaslik op te tree om die bedreiging te verhoed. Angs het egter meer te doen met ’n 
bang-wees of vrees vir of bekommerd wees oor iets wat nie noodwendig ’n werklike bedreiging is nie – ’n algemene 
gevoel van angstigheid wat ons beetpak. 

Angs en angstigheid is ’n ingewikkelde geestesgesondheidstoestand wat mens nie net in jou kop (denkvermoë) 
nie, maar ook aan jou lyf voel. Al is daar effektiewe en bekostigbare maniere om angsversteurings te behandel, 
toon die statistieke ’n kommerwekkende toename daarvan – veral onder jongmense. Dit kan toegeskryf word aan 
geweldige druk waaronder of die hoë tempo waarteen ons vandag leef. 

Daar is baie stigmas en oningeligte stereotipering wanneer dit by angs en angstigheid 
kom. Hoe maklik verwys ons na mense (of na onsself) as senuweewrakke of 
as beswaard nie? Die gemiddelde mens sal meen dat angs niks anders as 
bekommerd-wees of stres is nie, of hulle sal gereeld goed soos “Man up!” 
of “Ruk jouself reg!” hoor, met die gevolg dat talle mense wat aan ’n 
angsversteuring ly nooit behandeling kry nie – hetsy omdat hulle te 
skaam is, of omdat hulle die impak daarvan onderskat. 

As angsversteurings nie vroegtydig gediagnoseer en behandel 
word nie, kan dit langtermyn gevolge op ’n mens se gesondheid 
hê. Dit kan selfs tot angs- en paniekaanvalle lei. 

Angs, paniek en angsversteuring
Angs, angstigheid en paniek-aanvalle is ’n geestesgesond-
heidstoestand wat ’n mens se normale funksionering en 
produktiwiteit negatief kan beïnvloed. Vanweë hul biologiese 
samestelling is sommige mense meer vatbaar om aan ’n 
angsversteuring te ly, maar meeste mense raak angstig as gevolg 
van trauma, verlies of konfl ik. Vir party mense is die oorsaak van 
hul angs die druk om te presteer, te veel verantwoordelikhede, 
onrealistiese verwagtinge, of onuitvoerbare doelwitte. 
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Angs en angstigheid, soos depressie, so lyk dit, spruit uit vrees, maar dit strek verder: vrees vir die toekoms, die 
onbekende, siekte, dood, swaarkry, mislukking, verwerping, sekere sosiale situasies, en/of om nie beheer te hê 
nie. Met ander woorde: iemand raak beangs wanneer hul omgewing, toekomsplanne, verwagtinge of daaglikse 
bestaan op een of ander manier ontwrig, uitgedaag, onderdruk of bedreig word, of wanneer hulle bang is om 
beheer te verloor.

Elkeen ervaar angs anders: 

• vir party is dit tydelik, soos wanneer iemand so nou en dan as gevolg van hulle omstandighede swaarkry of 
onder druk verkeer; 

• vir ander is dit ’n hanteerbare gemoedstoestand wat mettertyd toenemend oorweldigend raak; 
• sommiges ervaar dit chronies en verlammend, soos wanneer iemand aanhoudend bedruk voel; 
• en vir ander is angs onwillekeurige angs- en paniekaanvalle, alhoewel dit lyk of hulle normaal kan funksioneer. 

Psigiaters en kliniese sielkundiges diagnoseer ’n angsversteuring wanneer hulle ’n mengsel van die volgende 
simptome by mense raaksien: 

• fi siese simptome soos hoofpyn, maagsere, veluitslag, bewerigheid, maagongemak, kortasem, moegheid, lae 
energievlakke, slapeloosheid, verlies aan eetlus, lyfseer, en rusteloosheid; 

• psigiese simptome soos dofheid en verswakte konsentrasie, afname in produktiwiteit en kreatiwiteit, 
ongeduld en irritasie, aanvallerigheid en aggressie, senuweeagtigheid en onrustigheid.

• Gewoonlik raak mense wat aan ’n angsversteuring ly ook al meer teruggetrokke, hulle sukkel om intimiteit 
te bewys, wantrou mense, vermy sosiale geleenthede of publieke ruimtes, of verkies om hul emosies weg te 
steek. 

Mens moet nie vashou aan die stigma van angs of dit by jouself ontken omdat jy sekere simptome beleef en 
ander nie. As hierdie simptome – al is dit hanteerbaar en tydelik – nie aangespreek en behandel word nie, kan die 
intensiteit en gereeldheid daarvan mettertyd toeneem, en selfs lei tot uitbranding, depressie, en paniekaanvalle. 

Paniekaanvalle is die mees gevorderde en die duidelikste simptoom van ’n angsversteuring. 

• Anders as angstigheid en angsaanvalle – wat ’n 
tydelike en geleidelike toestand is wat gewoonlik 
toegeskryf kan word aan een of ander oorsaak 
of sneller – is paniekaanvalle onvoorspelbaar, 
skielik en intens. 

• Paniekaanvalle het nie noodwendig ’n herken-
bare sneller of oorsaak nie, maar kom veral 
voor by mense wat reeds angstig is of aan ’n 
angsversteuring ly. 

• Paniekaanvalle is van korte duur, en gaan 
gepaard met simptome soos hartkloppings, 
borspyn, kortasem, bewerigheid, lighoofdigheid, 
naarheid, sweet, gevoelloosheid, maagongemak, 
blaasprobleme, intense gevoelens van vrees om 
dood te gaan of om beheer te verloor. 

• Paniekaanvalle word maklik verwar met ’n 
hartaanval, en wanneer iemand dit eers beleef 
het, ervaar hulle ’n aanhoudende vrees dat hulle 
weer een sal kry. 
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Breek die stigma – bestuur jou angs
As die fi siese en psigiese simptome van angs en angstigheid vir jou bekend klink, kan jy begin deur klein 
aanpassings in jou lewe te maak en nuwe gewoontes aan te leer. Daar is meer as genoeg navorsing wat bewys dat 
klein aanpassings nie net goed vir jou fi siese, psigiese, en emosionele welstand is nie, maar ook jou kan help om 
jou angs te bestuur. 

• Gaan gesels met ’n kliniese sielkundige of berader wat jou sal help om dinge in perspektief te plaas, wat jou 
kan help om gevoelens te eksternaliseer, trauma en teleurstellings te verwerk, gesonde grense te trek, om 
jou vrese te dekonstrueer, en om realistiese doelwitte te identifi seer. 

• ’n Gesonde uitlaatklep soos om ’n joernaal te hou, ontspanningsoefeninge soos joga of meditasie, 
asemhalingsoefeninge, om jou dag vooruit te beplan, en om ’n stokperdjie te beoefen, help ook met die 
hantering van angs en angstigheid. 

• Jy kan ook probeer om jou daaglikse kaffeïeninname te verminder, minder tyd op sosiale media te spandeer, 
toksiese vriendskappe wat jou gemoed demp te vermy, slaap en oefening ’n prioriteit in jou daaglikse lewe 
maak. 

• Vorme van ontspanningsoefeninge (’n soort selfhipnose), byvoorbeeld waarin jy ’n moment rustig raak, stilte 
skep, dieper asemhaal, jou spiere progressief ontspan en jou in jou gedagtes verplaas na ’n aangename 
ruimte waarin jy kalmte ervaar, kan ook baie help. 

Angs en angstigheid is nie ’n doodsvonnis of ’n skande nie; dit kan met terapie en – indien nodig met medikasie 
– behandel word. Medikasie sonder aanpassings aan jou lewenstyl sal egter nie jou angs kan oplos nie. Dink so 
daaraan: Ons weet dat slaap, oefening, genoeg water drink, gesond eet, en om ’n 
positiewe gesindheid te hê baie belangrik is vir ons geestesgesondheid, maar 
tog oorheers slegte gewoontes ons daaglikse lewens en roetines. Ons is 
haastig, werk onder druk, werk tot laat, werk in ’n morsige werksruimte, 
ons slaap te min, oefen nie gereeld nie, eet ongesond, is te veel in 
negatiewe geselskap, spandeer nie genoeg tyd in die buitelug nie, 
trek nie gesonde grense in ons verhoudings nie, en dan kla ons ook 
dat ons sukkel om positief te wees en angstig is. 

As jy ten spyte van gesonde aanpassings aan jou lewenstyl nog 
steeds angstig is, is dit dalk ’n goeie idee om hulp te soek, en ’n 
draai te maak by jou huisdokter.

Die Bybel en angs
Gelowiges wat angstig is kan troos vind in Bybelverhale. Daar is talle 
voorbeelde van mense wat vasgevang gevoel het, angstig was, of gevrees 
het vir hul lewens. In die Bybel sê God keer op keer die woorde: “Moenie 
bang wees nie – Ek is by jou.” (sien byvoorbeeld Jesaja 43:1-3a). Ons word ook 
aangemoedig om al ons sorge by die kruis te laat, want God se juk is sag en sy las is lig. In 
die Evangelies sien ons dat Jesus in die tuin van Getsemane op die vooraand van sy kruisiging bloed gesweet het 
van angs. Dit is mos die bewys dat Jesus ons angs en angstigheid verstaan – Hy het dit aan sy eie lyf gevoel. 

Natuurlik verstaan ons nie alles oor God nie, of waarom God toelaat dat sekere dinge met ons gebeur nie. Om te 
teoretiese antwoorde te hê op al ons waarom-vrae, sal nie noodwendig die angs minder maak nie. Geloof beteken 
nie om te verstaan nie, maar eerder om te leer vertrou – God te vertrou om soos ’n Vader ons te beskerm. 

Die Bybel leer ons dat ons op God kan vertrou in die storms van die lewe, en dat God alles ten goede kan laat 
meewerk vir dié wat Hom liefhet. God ken ons angs, hoor ons noodkrete, en beloof om altyd en in alle omstandighede 
by ons te wees. Ons is nooit alleen nie.        Mias van Jaarsveld 

daaraan: Ons weet dat slaap, oefening, genoeg water drink, gesond eet, en om ’n 
positiewe gesindheid te hê baie belangrik is vir ons geestesgesondheid, maar 
tog oorheers slegte gewoontes ons daaglikse lewens en roetines. Ons is 
haastig, werk onder druk, werk tot laat, werk in ’n morsige werksruimte, 
ons slaap te min, oefen nie gereeld nie, eet ongesond, is te veel in 
negatiewe geselskap, spandeer nie genoeg tyd in die buitelug nie, 

Gelowiges wat angstig is kan troos vind in Bybelverhale. Daar is talle 
voorbeelde van mense wat vasgevang gevoel het, angstig was, of gevrees 
het vir hul lewens. In die Bybel sê God keer op keer die woorde: “Moenie 
bang wees nie – Ek is by jou.” (sien byvoorbeeld Jesaja 43:1-3a). Ons word ook 
aangemoedig om al ons sorge by die kruis te laat, want God se juk is sag en sy las is lig. In 


