
Weg met paniekaanvallen e-book

Leer alles over paniekaanvallen, pas je levensstijl aan en leef

een paniekaanval-vrij leven.



“Je hoeft je gedachten niet

te beheersen. Je moet

gewoon stoppen je door

hen te laten beheersen.”

— Dan Millman
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Disclaimer

Ik ben geen arts maar heb wel ruim 5 jaar gekampt met paniekaanvallen. Ik

weet dus precies wat werkt en wat niet werkt.  Het is altijd nodig om even langs

je huisarts te gaan en jezelf te laten onderzoeken of je last hebt van

paniekaanvallen/hyperventilatie of iets anders.

Het is belangrijk om jouw arts te raadplegen voor een controle om er zeker van

te zijn dat eventuele terugkerende fysieke paniek achtige symptomen niet te

wijten zijn aan ziekten, waaronder:

- Diabetes

- Astma

- Hyperthyreoïdie (overactieve schildklier)

- Hartklachten

Het is dus essentieel om even de dokter te bellen en langs te gaan voor een

check up. Mensen die paniekaanvallen hebben, kunnen ook hypochondrie

hebben en dan is het fijn om te weten dat je paniekaanvallen niets te maken

hebben met een ziekte. Het helpt dan om geruster te worden en dat helpt weer

tegen paniekaanvallen.

Dit e-book is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en hoewel alle

hierin opgenomen informatie geverifiëerd is, aanvaard ik geen

aansprakelijkheid voor fouten of onnauwkeurigheden. Elk persoon is

verschillend en dit boek kan geen rekening houden met al deze individuele

verschillen.

Dit e-book is copyright ©2022 "Weg met paniekaanvallen" met alle rechten

voorbehouden. Het is illegaal om dit e-book geheel of gedeeltelijk te kopiëren

of te verspreiden. Nou we al de officiële rompslomp uit de weg hebben kunnen

we beginnen.
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Voorwoord

Gefeliciteerd met de aankoop van dit e-book. De eerste stap om van die

vervelende paniekaanvallen af te komen. Je hebt dit e-book gekocht omdat jij

ook kampt met die vervelende paniekaanvallen. Ik ga jou zoveel mogelijk

vertellen over paniekaanvallen en natuurlijk ga ik jou leren om hier vanaf te

komen. Want je hebt het jezelf aangeleerd dus kun je het jezelf ook afleren.

Iedereen kan van paniekaanvallen afkomen. Jij dus ook.

Op het internet gaan veel verschillende aanpakken rond, maar ik vond deze niet

effectief genoeg. Ook een psycholoog, cognitieve gedragstherapie en

exposure-therapie konden mij niet helpen. Het hielp soms eventjes maar als ik

weer opnieuw een paniekaanval had gehad was ik weer terug bij af.

Ikzelf heb vanaf mijn 35e jaar last gekregen van chronische hyperventilatie. Na

vele jaren er tegen vechten was ik op een gegeven moment echt levensmoe.

Toen was voor mij de maat vol en heb ik zoveel boeken gelezen en cursussen

gedaan omtrent hyperventilatie, paniekaanvallen en (alternatieve)

behandelingen dat ik de perfecte methode heb ontwikkeld om paniekaanvallen

uit je leven te verbannen.

Ik ga in dit boek deze methode uitvoerig bespreken. Ik heb al ontelbaar veel

fijne reacties mogen ontvangen op mijn methode en grote kans dat deze jou

ook goed zal helpen.

Heel veel succes en sterkte! Je staat er niet alleen voor!
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Inleiding

Mentale gezondheidskwesties zoals paniekaanvallen of agorafobie worden in de

Nederlandse samenleving vaak als taboe beschouwd. Angst of een

paniekaanval kan een enge ervaring zijn en veel mensen weten niet hoe ze er

goed mee om moeten gaan.

Veel mensen die een paniekaanval hebben gehad, hebben als het ware een

bijna dood ervaring gehad en dat kan een hele indruk op hun leven hebben.

Wanneer deze mensen willen praten met vrienden of familie over

paniekaanvallen wordt dat vaak afgedaan als aanstellerij en dat is een logische

denkwijze: mensen die nog nooit een dergelijke paniekaanval hebben gehad

kunnen zich niet inleven hoe het is om er eentje te hebben.

Dit e-book is bedoeld om de lezers te helpen begrijpen wat paniekaanvallen zijn

en hoe ze ermee om kunnen gaan zodat paniekaanvallen niet hun kwaliteit van

leven beïnvloeden. Dit boek neemt verschillende tips en trucs door en volgt ze

stap voor stap om je te begeleiden en van die nare paniekaanvallen af te

komen.
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Mijn verhaal

Het was een mooie dag in april 2013. Ik reed naar een klant voor een afspraak.

Ik werkte toendertijd nog in de IT.

Ik kwam aan en ging gewoon aan het werk. De hele dag niks aan de hand. Ik

had wat bakken koffie gedronken, zoals ik elke dag deed. Rond een uur of 3

voelde ik mij ineens onwel worden. Ik kreeg last van een snel kloppend hard en

zweverig. Ik dacht: “Wat kan het zijn? Misschien teveel koffie gehad? Iets

verkeerds gegeten?”

Ik probeerde me er niet op te focussen, maar ondertussen voelde ik mijn

lichaam steeds heftiger reageren. Het voelde alsof mijn keel werd

dichtgeknepen en ik kreeg opeens steken in mijn hart. Gelukkig was ik net klaar

op locatie. Ik nam snel afscheid om vervolgens in de auto te stappen. Ik had een

drang om weg te rennen van die plaats. Ik wilde het pand ontvluchten.

Toen ik met mijn auto de garage uit reed begon ik me al wat beter te voelen.

Maar toch was ik flink geschrokken. Onderweg zat ik maar te denken wat het

zou kunnen zijn. Was het misschien een kleine hartaanval? Was ik misschien

wel ernstig ziek? Allerlei ideeën spoken door je hoofd.

En ja hoor, daar kwam het gevoel weer op. Ik probeerde me er tegen te

verzetten maar het lukte niet. Ik probeerde mij op de weg te focussen, maar ik

begon opeens erg te trillen. Mijn hart begon weer te bonken en mijn zicht werd

erg wazig.

Ik ben er toen bij een tankstation afgegaan en heb daar de auto stilgezet. Ik

dacht, misschien heb ik niks gegeten? Dus ik nam snel een paar happen brood

en wat suikerhoudende drank. Misschien zou dat helpen? Maar nee hoor, het

werd steeds erger. Ik ging een stuk wandelen. Misschien helpt dat? Maar de

gedachten dat ik dood ging bleven in mijn hoofd spoken. En alles werd veel

erger. Ik dacht echt dat ik elk moment naar de grond ging en dood zou gaan.

Ik liep naar het tankstation en vroeg aan de bediende of ze een ambulance kon

bellen. Ze belde de ambulance.
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Die 10 minuten zijn de langste minuten uit mijn leven geweest.

Toen de ambulance eenmaal aankwam was ik erg blij. 2 mannen in gele pakken

kwamen naar binnen lopen en vroegen of ik meeging naar de ambulance.

In de ambulance vroegen ze me of ik mijn shirt uit wilde doen en ik kreeg

allerlei plakkertjes op me. Dit was om mijn hartslag te meten en om een

hartfilmpje te maken. Ondertussen moest ik in een zak ademen zodat meer co2

mijn longen instroomde.
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De ambulancemedewerker maakte een hartfilmpje en alles zag er prima uit.

Mijn hart tikte wel snel maar dat is niet erg vertelde hij.

Toen vroeg ik of hij mijn bloedsuiker kon meten? Misschien had ik een lage

bloedsuikerspiegel? Ook dat was prima in orde.

Nadat hij al deze onderzoeken gedaan had voelde ik mezelf al een stuk beter.

De ambulancemedewerker vertelde me dat ik last had gehad van een

paniekaanval.

Hij vertelde me iets over paniekaanvallen maar ik kon hem niet geloven.

Hypochondrisch als ik ben fluisterde nog steeds iets in mijn hoofd dat het ook

nog we iets anders kon zijn. Hoe kon het immers zijn dat een totaal gezond

persoon zoals ik zoiets engs kon meemaken.

Mensen die een hyperventilatie-aanval hebben gehad weten hoe erg de impact

is van zo’n aanval. Je hebt echt het gevoel dat je doodgaat.

Enfin, ik voelde me nog een beetje bibberig maar goed genoeg om weer naar

huis te rijden. Onderweg heb ik nog een keer stil gestaan, want ik had weer het

idee dat het mis ging. Ik dacht aan de ambulancebroeder en vermande mezelf

en reed zo snel mogelijk naar huis. Eenmaal thuisgekomen voelde ik mijzelf

veilig en al een stuk beter. Maar toch had ik nog erg last van mijn borst en

hartslag.

Ik heb mezelf toen voor een paar dagen ziek gemeld op het werk, omdat ik

even tot rust wilde komen. Misschien hielp dat.

11



Helaas hielp ook dat niet. Ik voelde me gewoon heel ongemakkelijk. Het voelde

alsof ik in een droom leefde. Een heel onwerkelijk gevoel.

Zelfs even boodschappen doen bij de supermarkt zat er niet in. Ik wilde met

mijn vriendin wat boodschappen halen maar in de supermarkt voelde ik me

weer heel ongemakkelijk. Ik heb toen mijn kar laten staan en ben snel naar

buiten gevlucht. Ik ging in de auto zitten en toen begon ik me al veel beter te

voelen.

Ik vond het niet langer zo kunnen doorgaan en heb een afspraak bij de dokter

gemaakt. Die verwees me door naar een psycholoog en vertelde me als dat niet

hielp, zou ik medicatie voorgeschreven krijgen.

Ik ben toen naar een psycholoog gegaan voor een paar afspraken en hetgeen

helaas niet geholpen heeft. De jaren daarop heb ik echt gevochten tegen

hyperventilatie-aanvallen, heb verschillende therapieën geprobeerd maar na

een paar weken was ik vaak weer terug bij af.  Dus ben ik na 2 jaar op eigen

onderzoek uitgegaan. Heb talloze boeken & studies gelezen over het

onderwerp, cursussen gevolgd, lezingen bijgewoond en alternatieve

geneeswijzen geprobeerd totdat ik een methode ontdekte die goed werkte, die

ik in de volgende hoofdstukken ga bespreken.

Deze methode heeft al vele mensen van hun paniekaanvallen afgeholpen!

Om van jouw paniekaanvallen af te komen is het belangrijk om ze te begrijpen.

Waar komt het vandaan? Wat doet het? Wat zijn de symptomen? Hoe meer je

weet over paniekaanvallen hoe sneller een eenvoudiger je er vanaf kan komen.

Op de volgende pagina ga ik vertellen wat paniekaanvallen zijn.
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"Onze angst komt niet voort

uit het nadenken over de

toekomst, maar uit het

willen beheersen."

– Kahlil Gibran
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Wat zijn paniekaanvallen?

Je bent gewoon lekker aan het werk of zit thuis en plotseling, uit het niets,

word je overvallen door een gevoel van extreme angst. Je hart gaat als een

razende tekeer, je zweet overvloedig en je raakt buiten adem zonder enige

reden. Er is een gevoel van naderend onheil en je voelt je angstig en verward,

niet wetende wat je moet doen, of wat er het volgende moment zal gebeuren.

Wat je net hebt meegemaakt, kan een paniekaanval zijn.

Paniekaanvallen beginnen meestal plotseling, zonder waarschuwing. Ze kunnen

op elk moment toeslaan, wanneer je in een auto rijdt, in het winkelcentrum

bent, midden in een zakelijke bijeenkomst en zelfs terwijl je slaapt.

Paniekaanvallen kunnen mild zijn of heel erg, maar de symptomen pieken

meestal binnen enkele minuten en stoppen vaak na 20 minuten vanzelf. Je kan

wel langer angstig zijn, maar de pieken van een echte paniekaanval duren nooit

heel lang. Na de paniekaanval voel je je vaak moe en leeg omdat een

paniekaanval heel veel energie vergt.

Medici omschrijven paniekaanvallen als "een abrupte golf van intense angst of

ongemak" die meestal binnen enkele minuten een hoogtepunt bereikt en

daarna wegebt. Dit gevoel van angst gaat gepaard met verschillende
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lichamelijke symptomen, die deze aanvallen bijzonder intimiderend maken,

omdat de persoon, die ze ervaart, vaak merkt dat hij/zij geen controle heeft en

er niets tegen kan doen. Kenmerkend voor paniekaanvallen is dat ze meestal

optreden zonder enige waarschuwing of vooraf bepaalde gebeurtenissen of

triggerende factoren. De frequentie van deze aanvallen kunnen variëren van

een paar keer per dag tot een paar keer per jaar.

Wanneer deze aanvallen zo frequent worden dat de persoon die ze ervaart

bang wordt voor een nieuwe aanval, spreekt men van een paniekstoornis. Je

creëert dan angst voor de angst. In zo'n situatie kan iemand bang worden om

weer een paniekaanval te krijgen en al dan niet bewust zijn/haar gedrag

veranderen om te voorkomen dat hij/zij er eentje krijgt. Zowel paniekaanvallen

als paniekstoornissen zijn een vorm van angststoornissen.

Gelukkig ben je niet de enige. Enquêtes suggereren dat maar liefst een derde

van de wereldbevolking op een bepaald moment in hun leven lijdt aan een

angststoornis.  Ondanks het feit dat angststoornissen een veelvoorkomend

psychisch gezondheidsprobleem zijn, blijven ze grotendeels onopgemerkt en

daardoor te weinig behandeld. Met name angststoornissen treffen vrouwen

bijna twee keer zo vaak als mannen.

In het algemeen treden angststoornissen op in de vroege levensjaren tot in de

vroege volwassenheid en kunnen ze lang aanhouden. De mediane leeftijd van

het begin van angststoornissen is ongeveer 11 jaar, en die voor

paniekstoornissen is 24 jaar.

Het doel van het vertellen van deze getallen en cijfers aan jou is dat, als je ooit

een paniekaanval hebt ervaren of lijdt aan een paniekstoornis, je niet alleen

bent. Maar liefst 25 % van de Nederlanders heeft naar verluidt in een jaar tijd te

maken met paniekaanvallen. Hiervan ontwikkelt bijna 2 tot 3% uiteindelijk een

paniekstoornis. Je hoeft je dus niet te schamen voor jouw paniekaanval. Ik durf

met 100% zekerheid te beweren dat jij iemand in je vriendengroep of familie

hebt die ook wel eens een paniekaanval heeft gehad.
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Wie kan een paniekaanval krijgen of een paniekstoornis ontwikkelen?

Waarom krijgen sommige mensen paniekaanvallen en anderen niet, zelfs als ze

aan dezelfde mate van stress of soortgelijke ervaringen worden blootgesteld?

Deskundigen zijn niet zeker over wat een paniekaanval veroorzaakt en waarom

sommige mensen een paniekstoornis kunnen ontwikkelen.

Er zijn echter enkele factoren waarvan bekend is dat ze een rol spelen bij de

aanleg voor het ontwikkelen van angststoornissen zoals paniekaanvallen en een

paniekstoornis.

De hersenen en het zenuwstelsel spelen een sleutelrol in hoe je angst en

bezorgdheid waarneemt en verwerkt. Je risico op paniekaanvallen neemt toe

als je:

- Een genetische aanleg zou kunnen hebben voor het ontwikkelen van

angststoornissen. “Het zit in de familie.”

- Paniekaanvallen en -stoornissen komen vaker voor bij mensen die lijden

aan de een of andere vorm van geestelijke gezondheidsproblemen.

Mensen die lijden aan depressie of andere vormen van geestelijke

gezondheidsproblemen hebben een duidelijk grotere neiging tot het

krijgen van paniekaanvallen en het ontwikkelen van een paniekstoornis.

- Verhoogde stressniveaus, door studie, werk of teveel hooi op je vork

nemen. Of als gevolg van recente gebeurtenissen zoals de dood van een

geliefde, of het krijgen van een ongeluk kan ook leiden tot

paniekaanvallen. Een geschiedenis van trauma of misbruik, of het nu

lichamelijk, geestelijk of seksueel is, kan leiden tot de ontwikkeling van

angst en paniekstoornis. Een andere uitlokkende factor voor

paniekaanvallen en -stoornissen kan elke vorm van grote verandering in

iemands leven zijn, zoals het doormaken van een echtscheiding, of de

geboorte van een nieuw familielid.

- Zware drinkers en druggebruikers lopen ook een verhoogd risico om

dergelijke vormen van angst te ervaren, aangezien middelenmisbruik in

verband is gebracht met een verhoogde neiging tot het ontwikkelen van

paniekaanvallen en -stoornissen.
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- Sommige andere factoren zijn ook erkend als triggers die het optreden

van paniekaanvallen kunnen veroorzaken. Het kan gaan om langdurige

stress, intensieve lichaamsbeweging, snelle ademhaling, verandering van

fysieke omgeving of zelfs de inname van cafeïne.

- Schildklieraandoeningen worden ook in verband gebracht met een

verhoogde aanleg voor geestelijke gezondheidsproblemen zoals

depressie, angst en paniekaanvallen. Dit wordt toegeschreven aan de

verandering van stemmingsregulerende chemische stoffen in de

hersenen, zoals serotonine en noradrenaline, door schildklierhormonen.
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Wat zijn de symptomen van een paniekaanval?

Het meest opvallende kenmerk van paniekaanvallen is dat ze altijd plotseling en

zonder enige tekenen van waarschuwing optreden en kort daarna weer

verdwijnen. De extreme angst, de intense vrees en het gebrek aan gevoel van

controle gaan vaak gepaard met een aantal lichamelijke symptomen,

waaronder de volgende:

-         Een verhoogde hartslag

-         Trillingen

-         Hartkloppingen (Bewust zijn van de hartslag)

-         Kortademigheid

-         Verhoogde ademhalingsfrequentie

-         Verhoogde spierstijfheid en spanning

-         Misselijkheid

-         Transpiratie

-         Gevoelloosheid in handen en voeten

-         Het gevoel dat je stikt

-         Angst om dood te gaan

-         Angst om gek te worden

-         Gebrek aan gevoel van controle

-         Duizeligheid en licht gevoel in het hoofd

-         Opvliegers

-         Rusteloosheid
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Deze symptomen zijn het gevolg van een verhoogde activiteit van het

sympathische zenuwstelsel, die de vecht- of vluchtreactie in het lichaam regelt

als reactie op waargenomen stress. Vaak zullen mensen die aan

paniekaanvallen lijden hun gedrag veranderen. Vaak vermijden zij situaties &

activiteiten waarvan zij vrezen dat ze een paniekaanval en de symptomen

daarvan zouden kunnen uitlokken.

Belangrijk is om altijd te onthouden dat paniekaanvallen meestal niet langer

dan 15 tot 20 minuten duren en dat ze, hoewel ze zeer ongemakkelijk kunnen

zijn, je geen fysieke schade kunnen toebrengen. Ze kunnen echter wel een

grote invloed hebben op je geestelijke gezondheid en welzijn, omdat je door je

angst misschien dingen niet meer kunt doen die je graag doet.

Vaak leven mensen die last hebben van paniekaanvallen een rustig en

teruggetrokken leven. Ze zullen geen verre reizen maken of vermijden plaatsen

om paniekaanvallen te voorkomen.

En dat is zonde want het leven is zo mooi en er is zoveel te doen en te zien.
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Waarom krijg ik paniekaanvallen?

Dit zal misschien raar klinken maar paniekaanvallen veroorzaak jij gewoon

helemaal zelf. Het is jouw eigen geest die ervoor zorgt dat je een paniekaanval

krijgt. Jij vertelt jouw geest dat er een acuut gevaar is en dat triggert de

vlucht-of-vechtreactie. Daarom wil je ook vaak weg als je ergens bent waar je

een paniekaanval hebt.

De vlucht-of-vechtreactie is een hele primitieve reactie die al sinds

mensenheugenis in de brein van de mens zit. De vlucht-of-vechtreactie kwam in

het prehistorische tijdperk goed van pas. Als je ergens liep en er kwam een

grote beer op je af dan maakte je brein je klaar om te vluchten of vechten met

deze beer. Ik ga verder in het boek uitgebreid in op de vlucht-of-vechtreactie

aangezien dit een belangrijk onderwerp is.

Amygdala

De  vlucht-of-vechtreactie wordt veroorzaakt door de amygdala. De amygdala is

een amandelvormige structuur in de hersenen. Het is betrokken bij het

verwerken van emoties.
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Sympathicus parasympathicus

Naast de amygdala heeft je lichaam ook 2 zenuwstelsels, dat zijn:

1. Het centrale zenuwstelsel – Deze kan je zelf sturen. Je kunt hiermee je

spieren bewegen en zo lopen of rennen.

2. Het autonome zenuwstelsel – Deze kan je zelf niet aansturen. We kunnen

hier alleen invloed op uitoefenen. Bijvoorbeeld je ademhaling, bloeddruk,

hartslag en stofwisseling.

Het autonome zenuwstelsel bestaat uit de sympathicus en parasympathicus. De

sympathicus zorgt ervoor dat je lichaam kan vechten en vluchten en zorgt

ervoor dat je bloeddruk, hartslag en ademhaling stijgt want er actie moet

komen.

Je parasympathicus is als het ware je oplaadbatterij. De parasympathicus zorgt

er weer voor dat je lichaam rust en weer hersteld. Wanneer de

parasympathicus actief is zal je bloeddruk, hartslag en ademhaling weer terug

naar normaal gaan.

De sympathicus en parasympathicus zijn bij de meeste mensen in balans maar

door (langdurige) stress kunnen de sympathicus en parasympathicus uit balans

raken en wordt de sympathicus vaker ingeschakeld dan de parasympathicus.

Door deze disbalans krijg je klachten zoals moeheid, prikkelbaar, burn-out,

paniekaanvallen en hyperventilatie.

Vlucht-of-vechtreactie

Maar goed terug naar de vlucht-of-vechtreactie. Je bent een holbewoner en je

loopt door het bos op zoek naar eten. Erg komt een reusachtige beer op je af. Je

lichaam reageert direct doordat de amygdala een noodsignaal stuurt , de

hypothalamus activeert het sympathische zenuwstelsel door signalen via de

autonome zenuwen naar de bijnieren te sturen. Deze klieren reageren door het

hormoon epinefrine (ook bekend als adrenaline) in de bloedbaan te pompen.

Hartslag en ademhaling worden versneld en het bloed wordt naar de spieren

verplaatst om zich voor te bereiden op een fysiek gevecht of weglopen. Je hebt

21



het vast wel eens meegemaakt als je bijna valt met de fiets of een botsing

ontwijkt. Je lichaam wilt jou redden in een fractie van een seconde. Dan voel je

een scheut adrenaline. Die zorgt ervoor dat je niet van de fiets valt of de

botsing ontwijkt. De adrenaline zal daarna weer verdwijnen.

Een paniekaanval treedt op wanneer de vlucht-of-vechtreactie wordt

geactiveerd, maar er geen gevaar dreigt. Dus je staat in een supermarkt of zit

thuis en je krijgt opeens last van je borst,  hartkloppingen, zweten, moeite met

ademhalen of een ander symptoom.

In het begin van de 20e eeuw was Walter Cannon een Amerikaanse fysioloog

die als eerste deze reactie beschreef. Hij herkende de gebeurtenissen en

reacties die in het lichaam optreden bij een bedreiging en die op hun beurt de

hulpbronnen van het lichaam mobiliseren, zodat de situatie op de juiste manier

kan worden aangepakt.

De vecht-of-vluchtreactie wordt ook wel de acute stress respons genoemd,

waarbij het autonome zenuwstelsel, met name het sympathische systeem,

wordt geactiveerd als reactie op angst of stress. Het sympathische zenuwstelsel

stimuleert intern de bijnieren die een zoektocht van de hormonen adrenaline

en noradrenaline vrijgeven. Dit is waar de adrenalinestoot vandaan komt en

zorgt ervoor dat het hart sneller gaat kloppen, de bloeddruk toeneemt en dat

de longen snel gaan ademen. Het doel van de fysiologische reactie is zodanig

dat de stressvolle gebeurtenis een snelle mobilisatie of wegrennen vereist. Er

moet voldoende bloedtoevoer zijn naar alle delen van het lichaam, inclusief de

spieren en deze moeten voldoende zuurstof krijgen. Het lichaam produceert

meer warmte, houdt zout en water vast, en breekt vet af.

Daarnaast zorgt het vrijkomen van bijnierhormonen er ook voor dat de

bloedglucosespiegel stijgt, wat ervoor zorgt dat er voldoende energie in het

lichaam beschikbaar is als dat nodig is. Daartegenover staat dat de beweging

van de darmen vermindert, evenals de doorbloeding van de huid. De activering

van het sympathische zenuwstelsel verandert ook de gedragsrespons waardoor

een persoon alerter, waakzamer en oplettender wordt terwijl het gevoel van

pijn afneemt.
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20 tot 60 minuten nadat de stress is verdwenen, zullen alle systemen van het

lichaam terugkeren naar hun nominale niveaus. Het gevaar is geweken!

De vlucht-of-vechtreactie kan in gang worden gezet of we nu met een fysieke of

psychologische bedreiging worden geconfronteerd. Zo kan het tegenkomen van

een grommende hond op weg naar huis een vorm van fysiek gevaar zijn, en een

aankomend examen of presentatie kan leiden tot psychologische stress.

De vecht- of vluchtreactie kan zowel door reële als door mogelijke bedreigingen

in gang worden gezet en is van cruciaal belang voor het lichaam bij stress,

bedreiging of omgevingsgevaar, omdat het lichaam zich erop voorbereidt met

de situatie om te gaan en te reageren door ofwel te vechten ofwel de situatie te

ontvluchten.

In normale gevallen, wanneer echt gevaar dreigt, kan de vecht-of-vluchtreactie

ervoor zorgen dat het lichaam efficiënt op de bedreiging reageert, omdat het

beter voorbereid is op actie en onder stress en effectief kan werken.

De vecht-of-vluchtreactie is een aangeboren mechanisme in het lichaam dat

optreedt wanneer er enige vorm van waargenomen dreiging is. Dat betekent

echter niet dat deze reactie altijd accuraat wordt ingezet. Heel vaak kan het

lichaam zichzelf in een vecht-of-vluchtreactie sturen zonder dat er

daadwerkelijk gevaar dreigt. Een goed voorbeeld van een onnauwkeurig in gang

gezette vecht-of-vluchtreactie zijn fobieën en paniekaanvallen, waarbij het

lichaam de aanwezigheid van een bedreiging waarneemt zonder dat er sprake is

van een bedreigende situatie.

Bij iemand die hoogtevrees heeft, kan de vecht-of-vluchtreactie in werking

treden als hij zich in een situatie bevindt waarin hij naar de bovenste verdieping

van een wolkenkrabber moet of in een vliegtuig zit. Deze acute stressreactie

kan het lichaam in opperste staat van paraatheid brengen, waarbij de hartslag

en de ademhalingsfrequentie snel oplopen. In ernstige gevallen kan het zelfs

leiden tot een paniekaanval, waarbij de persoon zo bang is dat hij het niet meer

aan kan en denkt dat hij/zij misschien zal sterven.
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Daarom is het belangrijk de natuurlijke vecht-of-vluchtreactie van het lichaam

te begrijpen, want als deze ten onrechte op gang komt moet je er mee leren om

te gaan zodat je een opkomende paniekaanval kan beheersen. Door te leren

kalmeren en te ontspannen wanneer je je bang begint te voelen en je lichaam

zich aanspant, kun je leren de aankomende vecht-of-vluchtreactie weer tot

bedaren te brengen en met de bestaande situatie om te gaan. Voor mensen die

lijden aan paniekaanvallen is het van essentieel belang om te leren hoe ze op

een gezonde manier met de stress kunnen omgaan om ervoor te zorgen dat

hun levenskwaliteit niet wordt aangetast.

Paniekaanvallen komen dus door een verkeerd geprogrammeerde

vecht-of-vluchtreactie. Door stress of angst heb jij jouw vecht-of-vluchtreactie

op scherp gezet en zal deze bij het minste of geringste in werking treden.

Dan krijg je dus een paniekaanval op plaatsen zoals de bioscoop, supermarkt,

klaslokaal, kantoor of in het verkeer. Om paniekaanvallen te voorkomen is het

daarom belangrijk dat we het probleem van jouw paniekaanvallen bij de wortel

aanpakken. En dat doen we door jouw levensstijl te veranderen. Maar eerst

gaan we kijken wat je moet doen wanneer je een paniekaanval krijgt.
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Wat te doen bij een paniekaanval

Omdat ik al ruim 5 jaar heb geworsteld met paniekaanvallen heb ik zoveel

onderzoek gedaan en een methode ontwikkeld om zo met paniekaanvallen om

te gaan, dat ze binnen een paar minuten weer wegebben.

Maar wil je helemaal angstvrij of stressvrij leven dan is het van belang om je

hele levensstijl om te gooien. De reden waarom jij last hebt van

paniekaanvallen is omdat jij een verkeerde levensstijl hebt. Of je stresst veel te

veel, bent een enorme piekeraar, bent te perfectionistisch, bent

hypochondrisch, zit in een verkeerde relatie qua werk of in de liefde, bent

misschien bang om dood te gaan of er is iets anders aan de hand. In de

volgende hoofdstukken gaan we het starten van een nieuwe levensstijl

behandelen.

Maar goed, je zit thuis, in de auto, op school, op werk en je voelt een

paniekaanval opkomen. Hieronder zijn 3 stappen die je moet nemen. Dit is wat

je moet doen.

Stap 1: Verzet je niet tegen de paniekaanval

We hebben net de vecht-of-vlucht methode behandeld in de bladzijden

hiervoor. Dit veroorzaakt de klachten van een paniekaanval. Als jij angstig wordt

en denkt ‘oh, dit is niet goed’ of ‘help, ik ga dood’ dan zal deze vecht-of-vlucht

reactie alleen maar intensiever worden en zal de paniekaanval heviger zijn.

Daarom is het belangrijk om jezelf niet te verzetten. Ga gewoon mee met de

sensaties die je voelt in je lichaam. Sterker nog: Probeer ervan te genieten! Dit

klinkt misschien vreemd maar JIJ bent degene die de paniekaanval erger maakt.

Als je eraan toegeeft zal de vecht of vluchtreactie vanzelf ophouden en

wegebben. Als je denkt dat je dood gaat denk je gewoon “Fuck it, dan ga ik

maar dood” (De Fuck it methode komt straks aan bod in het boek) of als je rood

wordt denk je “Ahh, eindelijk een beetje kleur op dat pipse gezichtje van me”.

Humor is een zo sterke emotie die ervoor zorgt dat jouw hersenen denken dat

er geen gevaar is en de vecht-of-vluchtreactie zal staken. Jij gaat namelijk geen

grapjes maken wanneer er gevaar dreigt.
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Stap 2: Adem door je buik heen

Wanneer mensen een paniekaanval krijgen zullen ze vaak ook beginnen te

hyperventileren. Weer onderdeel van de vecht-of-vluchtreactie. Door te

hyperventileren ga je veel vaker door je borst ademen dan nodig is en krijg je

klachten zoals het gevoel dat je flauw gaat vallen of het gevoel dat je niet in je

lichaam zit.

Leg je hand op je buik en adem heel rustig door je buik. Wanneer je door je

borst ademt krijgen je hersenen een seintje dat je in vecht-of-vlucht modus zit.

Wanneer je door je buik ademt krijgen je hersenen een seintje dat je in de

relax-modus zit.

Houd het volgende tempo aan: inademen 1, 2, 3 uitademen 5, 6, 7, 8, 9, en

weer inademen 1, 2,3. Ongeveer een ruime seconde per tel.

Doe dit en focus op het tellen. Doe dit ongeveer 3 minuten.

Stap 3: Kom in beweging!

Wanneer de valse vecht-of-vluchtreactie wordt gestart vraagt jouw lichaam om

in beweging te komen. Doe dit dan ook. Ga even een blokje om lopen buiten,

doe wat push-ups of doe wat andere oefeningen. Jouw lichaam is namelijk in

volle bewegingsmodus dus maak daar dan ook gebruik van. Als je gaat bewegen

zal de paniekaanval snel wegebben.

Realiseer: Een paniekaanval gaat altijd vanzelf over en is niet schadelijk voor de

gezondheid. Probeer de stroom van angstige gedachten te onderbreken door

niet teveel gewicht aan deze gedachten te hangen. Hoe erger jij over je

gedachten gaat inzitten, hoe heftiger de sensaties in je lichaam worden.

Verderop in het boek leer ik je een krachtige techniek om het patroon van

angstige gedachten te doorbreken.
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“Goede humor is het beste

tegengif voor angst en

depressie. Het is een

wondermiddel. Het trekt en

houdt vrienden. Het verlicht

de menselijke lasten. Het is

de weg naar rust en

tevredenheid. “

— Grenville Kleiser
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Paniekaanvallen voorkomen

Een paniekaanval krijgen is geen pretje dus je moet leren ze te voorkomen. En

dat is natuurlijk makkelijker gezegd dan gedaan.

Om paniekaanvallen te voorkomen is het belangrijk om je leven om te gooien.

Er is namelijk een reden waarom jij last hebt van paniekaanvallen. Ervaar jij snel

stress, heb jij een grote verandering in je leven meegemaakt, heb jij iemand

verloren, of ben je gewoon heel angstig van aard.

De eerste stap is het identificeren van triggers en situaties die een paniekaanval

kunnen uitlokken. We kunnen de kans op paniekaanvallen verkleinen door het

verminderen van stress, roken, alcohol, cafeïne inname, regelmatig sporten, het

handhaven van een gezond en evenwichtig dieet, en het houden van

kalmerende en ontspannende activiteiten.

Als je vaak gestrest bent moet je nagaan of bepaalde situaties je in een angstige

stemming brengen. Het kan soms nuttig zijn om situaties en dingen die je

angstig maken te noteren, zodat je de puntjes op de i kunt zetten en naar een

patroon kunt zoeken. Als je zulke situaties eenmaal hebt geïdentificeerd, kun je

op zoek gaan naar betere manieren om met de stress om te gaan. Als een

wandeling in de open lucht je bijvoorbeeld helpt te kalmeren, kan je de

volgende keer dat je weet dat je met een stressvolle situatie te maken krijgt,

van tevoren een wandeling maken om te voorkomen dat je opgewonden raakt.

Neem jij teveel hooi op je vork thuis of op je werk en geeft dat veel stress?

Vertel het je vriend, echtgenoot of je baas gewoon. Je bent niet gelijk een loser

als je zegt dat je het even niet meer trekt. Geef ook gewoon aan dat je door

deze stress paniekaanvallen krijgt. Vaak denk je dat mensen op je gaan

neerkijken maar het tegendeel is waar. Mensen krijgen respect voor je wanneer

je de waarheid spreekt.

In onze geest hebben velen van ons vaak een stem die voortdurend onze

handelingen en onze omgeving analyseert. En het is niet ongewoon dat deze

stem zich concentreert op negatieve situaties en gedachten in plaats van
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positieve. Vaak hebben we de gewoonte om negatieve situaties te

benadrukken, waardoor ze minder prettig lijken dan ze zijn.

Dit kan ons het gevoel geven dat we geen controle hebben over ons leven en

ons uiteindelijk hulpeloos en machteloos voelen.

Daarom is het ook zo belangrijk om positief te blijven denken. Deel met je

geliefde, arts of vrienden of familie wat je doormaakt en werk samen aan het

overwinnen van je angsten en paniekaanvallen. Weet dat het behandelbaar en

geneesbaar is, en met hulp en wilskracht is de kans groot dat je het te boven

komt.
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Verander je mentaliteit

De belangrijkste stap om jezelf weerbaarder te maken tegen paniekaanvallen is

het veranderen van je mentaliteit. Ik durf te wedden dat jij één of meerdere

bent of doet in het lijstje hieronder:

- Gevoelig

- Perfectionistisch

- Piekeraar

- Vaak angstig

- Stresst teveel

- Verlegen

- Wil altijd aardig gevonden worden

- Wil altijd de gezelligheid erin houden

- Durft niet direct te zijn

- Kunt enorm inzitten wat andere mensen zeggen

- Draagt een enorme rugzak

- Kan van een mug een olifant maken

- Staat altijd aan

Heel veel mensen die lijden aan paniekaanvallen hebben ‘last’ van deze

gewoonten. En je hoeft je er niet voor te schamen want dit soort mensen zijn

eigenlijk hele lieve, goede en leuke mensen. Het probleem alleen is dat de grote

boze wereld niet altijd zo leuk is tegen deze mensen.

Als jij een type bent die gestrest is heeft dat een reden. Je neemt te veel hooi

op je vork thuis of op het werk omdat je waarschijnlijk geen NEE durft te

zeggen. Of je zit met heel veel dingen in, omdat je niet tegen een persoon de

waarheid durft te zeggen. Of je kunt geen dingen uit handen geven omdat jij

vindt dat anderen het niet goed genoeg doen. Allemaal voorbeelden van dingen

die heel veel druk geven op jouw psyche.

Ikzelf was een enorme piekeraar. Als iemand wat tegen mij zei kon ik daar

dagen mee inzitten. Als iemand mij uitschold op social media kon ik furieus

worden en de hele avond daarmee inzitten. Als de blauwe brief van de

belastingdienst op mijn deurmat viel kreeg ik al een naar gevoel in mijn buik

want het was weer tijd om te betalen.
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En ik kan je vertellen: deze mentaliteit helpt je niet. Als jij ergens snel over inzit

of je neemt bijvoorbeeld te veel hooi op je vork dan breekt het je een keer op.

Het resulteert in een burn-out, angstklachten en paniekaanvallen.

Daarom lucht het voor veel mensen op als ze met een psychiater praten. Ook al

doet een psychiater niet veel: de mensen zijn verlost van hun mentale last die

ze al jaren met zich meezeulen omdat het eruit is gegooid.

Het wordt dus hoog tijd om jouw mentaliteit te veranderen.

‘Fuck it’ mentaliteit

Dit klinkt een beetje vreemd maar dit is de mentaliteit die jou gaat helpen geen

paniekaanvallen meer te krijgen. Met de ‘fuck it’ mentaliteit ga jij ervoor zorgen

dat (negatieve) emoties veel minder zwaar beladen worden. Als jij bijvoorbeeld

5 minuten te laat bent voor een afspraak en je bent enorm aan het haasten dan

activeer jij een enorme dosis stress. Als jij denkt ‘fuck it’ dan maar 5 minuten te

laat dan loop jij heerlijk ontspannen de afspraak binnen. Als er een enorme

meteoriet op de aarde afkomt, die over 7 dagen inslaat en de hele planeet zal

verwoesten, kan je helemaal in paniek raken. Je kunt ook denken ‘fuck it’,  ik

heb nog 7 dagen, ik ga er de beste 7 dagen ooit van maken! Als je baas boos is

kun je er enorm mee inzitten; je kan ook denken ‘fuck it’, ik zoek wel een

andere baan. Een blauwe brief op de mat ‘fuck it’ dan eten we deze week maar

geen toetje. Met deze mentaliteit ga jij veel minder inzitten over bepaalde

negatieve aspecten in het leven en zullen ze geen stressrespons meer

veroorzaken, die weer paniekaanvallen uitlokken.

Als je meer wilt weten over deze manier van leven raad ik je aan het boek ‘The

Subtle Art of Not Giving a F*ck’ te lezen van Mark Manson. Er bestaat ook een

Nederlandse versie van dit boek.
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Leer ‘nee’ te zeggen

Vind jij het ook moeilijk om ‘nee’ te zeggen? Dan wordt het tijd om het woord

eens wat vaker te gebruiken. Onthoud, het is jouw leven je hoeft niets. Je hoeft

niet opeens een bot persoon te worden en tegen alles ‘nee’ te zeggen maar je

hoeft niet altijd naar iedereens pijpen te dansen. Een paar voorbeelden om

subtiel ‘nee’ te zeggen:

"Bedankt voor de uitnodiging, maar ik probeer me tegenwoordig echt op mijn

werk/hobby te concentreren, dus helaas moet ik nee zeggen."

“Ik heb momenteel veel op mijn bordje, dus ik kan je niet helpen. Maar ik

waardeer het dat je aan me dacht! Veel succes om het voor elkaar te krijgen."

Je kunt ook verwijzen naar iemand anders:

“Het gaat mij niet lukken vandaag maar Stefan kan je hier veel beter mee

helpen, ik zou hem even bellen.”

Als je bang bent om als robot of onnatuurlijk over te komen, helpt het om deze

regels voor een spiegel te oefenen.

Maar je hoeft geen uitleg te geven waarom je iets niet wilt doen.

Gebruik deze 3 stappen:

1. Bedank hem/haar voor het aanbod.

2. Vertel hem/haar dat je niet kan of het er niet mee eens bent.

3. Geef geen uitleg.

Veel mensen denken dat vrienden of familie je gelijk minder leuk vinden als je

‘nee’ zegt, maar mensen vinden het juist fijn als jij je grenzen aangeeft.

Herinner: het is jouw leven en jij doet wat jij wilt. Laat je niet bezitten door

sommige mensen.

Zelfcompassie

Wij zelf zijn onze ergste criticus. Veel mensen zijn te hard voor zichzelf en dat

vernietigt onze veerkracht. Het is best om een beetje kritisch op jezelf te zijn

maar geef ook eens complimenten aan jezelf. Als je ziet dat je vriendin tijdens

een hardlooptocht struikelt en valt, dan zeg je toch ook niet “Loser, je kan ook
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niets hé, ga lekker op de bank zitten.” Nee, je bent vriendelijk voor haar en

helpt haar weer terug op de benen. Dat heet compassie. En dat doe je vaak

voor anderen maar niet voor jezelf. Als jij faalt of tegenop ziet om iets te doen.

Probeer dan eens vriendelijk tegen jezelf te zijn. “Ach joh, kop op, volgende keer

beter” of “Het gebeurt de beste, je blijft een toppertje”. Of, als je je leeg en

angstig voelt nadat een paniekaanval hebt gehad, denk dan niet: “Waarom heb

ik weer een paniekaanval? Ik ben ook zo’n loser.” maar wees aardig voor jezelf

en help jezelf met lieve woorden. “Ach, kan gebeuren, ik ben nu ermee aan de

slag, binnenkort heeft deze jongen/meid geen last meer, joehoe!” Wees lief

voor jezelf. Jij bent de enige echt belangrijke persoon in je leven.

Kijk anders tegen zorgen aan

Welk doel dient zorgen? Zorgt het ervoor dat jouw problemen verdwijnen?

Voorkomen dat ze weer zullen gebeuren? Of ze erger maken? Stel deze vragen

aan jezelf en je zult erachter komen dat pieken en zorgen maken nergen voor

nodig is.

Als er een angstige gedachte in je hoofd rondzwemt, doe er dan goed aan je af

te vragen of je er ook daadwerkelijk een oplossing voor kunt bedenken.

Piekeren leidt zelden tot oplossingen, hoeveel tijd je er ook aan verspilt.

Als jij bijvoorbeeld naar de kaakchirurg moet want je moet je pijnlijke kies laten

trekken, vraag jezelf of het zin heeft om hier lang mee in te zitten? Want kan je

de gebeurtenis veranderen? Nee! Dus accepteer gewoon dat je er heen moet

en dat piekeren geen zin heeft. Het is allemaal verspilde moeite.

Leef niet in de toekomst, leef in het nu. Volgende week is die vervelende

afspraak maar nu ga ik even lekker genieten van het moment.

Of kijk een keer naar een aflevering van ‘Over mijn lijk’. Die mensen zouden

allemaal graag willen dat ze naar die vervelende afspraak zouden kunnen. Deze

mensen zijn er binnenkort niet meer. En jij zit te zeuren dat je een kiesje moet

trekken.
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Laat de controle los

Veel mensen die paniekaanvallen krijgen zijn vaak mensen die zeer

perfectionistisch zijn en graag de touwtjes in handen willen houden. Alles moet

tot in de puntjes geregeld zijn en wanneer er een probleem op je pad komt kun

je er enorm mee inzitten.

Als je een ‘controlfreak’ bent en altijd de touwtjes in handen wilt hebben kun je

nooit echt ontspannen. Controle veroorzaakt stress en paniekaanvallen.

Daarom is het slim om de controle wat te laten vieren en het leven meer op zijn

beloop te laten.

Loslaten

Probeer te accepteren dat er dingen zijn in het leven waar je geen controle over

kunt uitoefenen. Het heeft geen zin om lang in te zitten met dingen die je toch

niet meer kunt veranderen. Probeer meer in het hier en nu te leven. Focus je op

de kleine dingen die je gelukkig maken.

Minder moeten

Moet jij ook altijd alles? Moet nog even wat werk doen, nog even

boodschappen doen, nog even opruimen, nog even naar je vriend of vriendin,

even shoppen, en ondertussen nog even whatsappen met 3 mensen tegelijk.

Weet je wat: JE MOET HELEMAAL NIETS. Ja, je moet misschien op tijd zijn op je

werk want je moet geld verdienen maar voor de rest, relax! Wat vandaag niet

komt, komt morgen wel. Je hebt altijd een keuze.
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“Go with the flow”

Het sleutelwoord is “go with the flow”. Geniet gewoon van het leven en maak je

niet zo druk. Sta open voor het onverwachte en geniet wat het leven je te

bieden heeft. Als iets je boos of gestrest maakt, kijk er dan eens met een

andere blik tegenaan. Grote kans dat je je druk maakt om helemaal niks.

Laat dingen wat meer los, het helpt paniekaanvallen te voorkomen en meer te

genieten van het leven.
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Positieve affirmaties

Positieve affirmaties zijn positieve zinnen en uitspraken die negatieve of

uitdagende gedachten kunnen vervangen.

Natuurlijk zal de kans op paniekaanvallen blijven bestaan, maar het beoefenen

van affirmaties stelt iemand, die aan paniekaanvallen lijdt, in staat om fysieke

en mentale symptomen te verlichten en er is voldoende wetenschap om dit te

bewijzen.

Natuurlijk is oefening de eerste stap om positieve affirmaties tot een succes te

maken, net als elke andere gewoonte of hobby. Op psychologisch gebied zijn er

onderzoeken gedaan naar de kracht en werkzaamheid van positieve affirmaties.

Onderzoeken wijzen uit dat positieve affirmaties een positieve uitwerking

hebben op de psyche van een mens.

Positieve affirmaties triggeren bepaalde delen in het brein. De prefrontale

cortex wordt actiever en helpt het voorkomen van een opkomende

paniekaanval.

Het beste is om positieve affirmaties op je telefoon te typen en te bewaren.

Omdat je het zelf getypt hebt, zul je de positieve affirmaties beter onthouden.

Door de positieve affirmaties dagelijks te lezen, op te zeggen en te herhalen,

zullen de positieve affirmaties effectief blijven. Positieve affirmaties zijn zo

gemaakt om positieve, gelukkige gevoelens en gedachten aan te moedigen. En

het leuke is, iedereen kan ze beoefenen.
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Oefening

Zeg een paar van deze positieve affirmaties elke ochtend wanneer je in de

spiegel kijkt. Noteer ze in je agenda, of bewaar ze in je telefoon.

“Ik ben niet mijn angst.”

“Ik ben momenteel mijn angst aan het verminderen.”

“Ik heb de kracht om sterker dan mijn angst te zijn.”

“Ik ben de baas over mijn ademhaling.”

“Ik waardeer de schoonheid om me heen.“

“Ik zal het overleven. (Ik heb mijn angst eerder overleefd. Ik zal nu ook

overleven)“

“Ik ben geduldig.”

“Ik doe de dingen één dag tegelijk.”

“Ik ben aanwezig in dit moment.”

“Ik ben niet in gevaar.”

“Ik kijk uit naar een gelukkige, mooie toekomst.”

“Ik ben veilig.”
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“Ik adem het goede in en adem het slechte uit.”

“Ik ben moedig.”

“Het komt wel goed met me.”

“Ik kies ervoor om me rustig te voelen.”

“Ik kies voor positieve en koesterende gedachten.”

“Ik ben precies waar ik moet zijn.”

“Ik doe mijn best.”

“Ik vergeef mezelf.”

“Ik laat het verleden los.”

“Ik ben een succesvol persoon.”

“Ik heb vertrouwen in alles wat ik doe.”

“Ik doe mijn best.”

“Ik kies ervoor om blij te zijn.”

“Ik ben in perfecte gezondheid.”

“Ik zal deze moeilijke tijd doorkomen.”

“Ik geloof in mezelf.”

“Ik accepteer mezelf.”

“Ik houd van mezelf.”
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Sporten

Het is bewezen dat lichaamsbeweging stress effectief vermindert, omdat het de

stemming helpt te verbeteren en je een energiek gevoel geeft. Sport verbetert

de kwaliteit van de slaap, zodat je je uitgerust voelt als je wakker wordt.

Regelmatige lichaamsbeweging is van vitaal belang voor het behoud van een

gezonde mentaliteit en levensstijl. Experts raden minstens elke dag 1 uur te

bewegen. Joggen, wandelen, zwemmen, fitness, je moet er het liefste een

beetje van gaan zweten. Wanneer je hebt gesport en je rust uit zal je lichaam

veel minder snel stresshormonen aanmaken.

Het is echter heel belangrijk om te beginnen met regelmatige, lichte

lichaamsbeweging. Dan langzaam je uithoudingsvermogen opbouwen door de

intensiteit van de oefening te verhogen, zodat je lichaam zich kan aanpassen

aan de werkbelasting. Als je dit niet doet en direct intensieve oefeningen gaat

doen, kan dit de angst- en stressniveaus verergeren, vooral bij mensen die al

aan een angststoornis lijden en al een tijdje paniekaanvallen hebben. Dit geldt

vooral voor oefeningen zoals hardlopen of joggen, omdat deze naast de

verhoging van de hartslag ook de ademhalingsfrequentie verhogen. Het is

belangrijk om zo'n situatie te herkennen waarin oefeningen je gespannen

maken of je moeite hebt met ademhalen, zodat je kunt stoppen en wat rust

kunt nemen of kunt kiezen voor een minder intensieve sport. Indien correct

uitgevoerd, helpt lichaamsbeweging om zowel je fysieke als mentale

gezondheid optimaal te houden. Het is bewezen dat lichaamsbeweging helpt bij

het beheersen van de symptomen van angst en stress bij personen die lijden

aan paniekaanvallen.

Andere vormen van fysieke activiteit zoals yoga helpen ook de kalmte in een

persoon te herwinnen. Daarnaast kunnen ze ook minder stress in het lichaam

veroorzaken, omdat ze geen invloed hebben op de hartslag of

ademhalingsfrequentie van de persoon die ze beoefent. Ben jij dus geen

sporter, kies dan voor 2 x yoga per week. Het zal je helpen met je houding en

ademhaling! En loop daarnaast elke dag een half uurtje wanneer je alles met de

auto doet.
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Ademhalingsoefeningen

Paniekaanvallen gaan vaak gepaard met een gevoel van ademnood door

hyperventilatie dat optreedt als reactie op angst. In zo'n situatie kan diep

ademhalen helpen om met stress om te gaan en de symptomen te temperen

die de persoon tijdens een paniekaanval ervaart. Studies hebben aangetoond

dat mensen die diepe ademhaling beoefenen lagere niveaus van stresshormoon

in hun lichaam hadden. Niet alleen helpt diep ademhalen om angst te

beheersen, maar het verbetert ook het aandachtsniveau en het emotionele

welzijn van een persoon.

Door controle te nemen over je ademhalingsfrequentie kun je een gevoel van

comfort en ontspanning bereiken. In tegenstelling tot gevoelens van angst en

verwarring, die optreden bij hyperventilatie die de paniekaanval kan

verergeren. Dit kan je helpen je alert en minder angstig te voelen, zowel in het

algemeen als wanneer je een paniekaanval ervaart.

Een gezonde ademhaling in rust is ongeveer 8-10 keer per minuut.  Ik ademde

vroeger in rust ongeveer 20 keer per minuut en dat was veel teveel. Probeer

het zelf eens uit. Pak een stopwatch en tel hoe vaak je ademt in 1 minuut. Als jij

veel te snel ademt in rust wordt het tijd dat je ademhalingsoefeningen gaat

doen.

Oefening

Probeer de volgende ademhalingsoefening: Sluit je ogen en probeer je op niets

anders te concentreren dan je ademhaling. Adem in door je neus en voel hoe

de lucht langzaam je buik doet uitzetten. Adem 3 seconden in door je neus, 5
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seconden uit door je mond en houdt de adem 5 seconden vast. Ik heb op

Youtube een vernieuwde ademhalingsoefening gemaakt. Doe deze oefening 's

ochtends en 's avonds en je zult merken dat je automatisch rustiger zal gaan

ademhalen.

Bekijk de ademhalingsoefening hier

https://www.youtube.com/watch?v=BGWY6xnAXjI

Ademhalingsoefeningen kunnen helpen bij het leren beheersen van emoties,

kalm te blijven en ook handig om te gaan met een paniekaanval. Door controle

te nemen over je ademhaling en je alleen daarop te concentreren, sluit je je

omgeving buiten en krijg je weer controle over jezelf.

“Als je de angst van het

leven wilt overwinnen, leef

dan in het moment, leef in

de adem. “

— Amit Ray
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Wim Hof methode

De Wim Hof   Methode combineert ademhaling & koud water therapie om je te

helpen dieper in contact te komen met je eigen lichaam. Het omvat krachtige

inademing, ontspannen uitademing en langdurig inhouden van de adem.

Deze techniek kan leiden tot:

- verhoogde immuniteit

- beter slapen

- verminderde stress

- verhoogde focus

Wat is de Wim Hof methode?

De Wim Hof   Methode is bedacht door Wim Hof die ook wel “The Iceman”

wordt genoemd. Volgens Wim Hof kun je ongelooflijke prestaties bereiken door

het beheersen van je eigen lichaam & geest door middel van

ademhalingsoefening en koud water.

De Wim Hof   Methode bestaat uit 2 dingen:

- ademhalingsoefeningen

- koud water therapie

Aangezien ik geen fan ben van koud water ga ik in dit hoofdstuk enkel in op de

ademhalingsoefeningen en wat deze voor positieve invloeden kunnen hebben

op de voorkoming van paniekaanvallen.

Het doel van de ademhalingsoefeningen is om het zuurstofgehalte in het bloed

te verhogen en om zoveel mogelijk koolstofdioxide uit te blazen. Het is

aangetoond dat het helpt bij depressie, angst, stemming, mentale focus en

beheersing van pijn.

Met de Wim Hof   Methode train je jouw zenuwstelsel, immuunsysteem en

cardiovasculaire systemen om je te helpen gelukkiger, sterker en gezonder te

zijn.
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Hoe beoefen je de Wim Hof ademhalingsoefening?

De Wim Hof methode gaat als volgt te werk. Ga op bed of op de bank liggen en

zorg dat je lekker relaxed ligt. Wim Hof heeft gratis een video van de

ademhalingsoefening gemaakt op Youtube en deze is hier te bekijken.

https://www.youtube.com/watch?v=70qmwQKz0pE

Ik raad je aan om de video op je telefoon of tv af te spelen en gewoon met Wim

Hof mee te doen. Kan je geen Youtube bekijken? De Wim hof methode gaat als

volgt:

1. Adem diep in en uit door je mond. Ongeveer 2 seconden inademen en

dan 2 seconden uitademen. Start de ademhaling vanuit je buik en adem

door naar je borstkas in een golvende beweging.

2. Doe deze ademhalingsoefening 30 keer achter elkaar. Na de dertigste

inademing, blaas je de adem je volledig uit en houd je je ademhaling

ongeveer 30 seconden (1e ronde) , 60 seconden (2e ronde) en 90

seconden (3e ronde) vast.

3. Na 1 minuut, of als je niet meer kan. Neem je diep adem en houd je de

adem weer voor 15 seconden vast. Daarna adem je weer uit. Dit was de

eerste ronde.

4. Herhaal dit 3 keer achter elkaar.
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Als je dit 3 keer achter elkaar doet zal je merken dat je helemaal relaxed bent!

Het is voor mij en honderdduizenden mensen over de hele wereld echt een

wondermiddel.

Veel mensen die last hebben van paniekaanvallen gebruiken voornamelijk de

bovenkant van hun longen wanneer ze inademen, wat leidt tot meestal

oppervlakkige ademhalingen en dus tot klachten. Bij de Wim Hof-ademhaling

wordt het middenrif ingeschakeld en worden ook de onderste longen gevuld.

Volgens Wim Hof  kunnen de ademhalingsoefeningen de volgende

gezondheidsvoordelen met zich meebrengen:

- Meer energie

- Beter slapen

- Verminderde stressniveaus

- Verhoogde focus

- Meer levenslust

- Sterker immuunsysteem

Ik ben sinds een paar jaar ook de Wim Hof methode aan het doen en het heeft

mij enorm geholpen. Ongeveer 3 keer per week doe ik deze

ademhalingsmethode en het helpt mij om optimaal te ontspannen.

De Wim Hof ademhaling oefening duurt ongeveer 10 minuten en geeft daarna

een lekker ontspannen gevoel. Ik weet zeker dat het jou ook enorm zal helpen

met jouw paniekaanvallen.

Ik zou zeggen: Probeer het, baadt het niet dan schaadt het niet.
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Slaap

Slaap is echt heel belangrijk wanneer je last hebt van paniekaanvallen. Wanneer

je goed hebt geslapen heb je vaak het gevoel dat je de hele wereld aan kan en

wanneer je bijna niet geslapen hebt ben je heel prikkelbaar en heb je veel

sneller kans op een paniekaanval. Dit komt omdat je interne batterij niet is

opgeladen. Wanneer je slaapt zal je zenuwstelsel zich herstellen. Dat merk je

wel als je lang geslapen hebt. Je bent dan helemaal zen en heerlijk ontspannen.

Je hebt alle stress en emoties van de vorige dag verwerkt en dat is een heerlijk

gevoel. Maar als je niet of weinig geslapen hebt,  is het zenuwstelsel niet goed

hersteld en dan ben je veel sneller vatbaar voor paniekaanvallen.

Paniekaanvallen en goed slapen zijn natuurlijk geen goede combi. Ik weet nog

wel dat ik soms zulke paniekaanvallen had dat ik de hele nacht wakker lag. Ik

greep toen naar chemische slaapmiddelen zoals temazepam en oxazepam. Dit

zijn weliswaar prima opties om in slaap te komen, maar aan het gebruik van

deze slaapmiddelen zitten ook erg veel nadelen. Dergelijke chemische

slaapmiddelen werken maar tijdelijk en pakken ook de oorzaak van je

slapeloosheid niet aan. Aan oxazepam en andere slaapmiddelen raak je snel

gewend en ook kun je last krijgen van ontwenningsverschijnselen als je ermee

stopt. Ik was vaak ook de hele dag erna een beetje duf. Toch hielp oxazepam mij

heel erg goed toen ik ‘s avonds een paniekaanval had gehad en daardoor kon ik

toch slapen. Maar om goed te kunnen slapen moeten we dus het probleem bij

de wortel aanpakken en dat is werken aan een gezondere en minder stressvolle

levensstijl.

Toch kunnen deze 3 ‘natuurlijke’ slaapmiddelen wel profijt bieden als je niet kan

slapen. Toch is het belangrijk om zo min mogelijk middeltjes te gebruiken om te

kunnen slapen. Het is belangrijk dat we de wortel van het probleem aanpakken

en dat is een relaxte levensstijl.
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Melatonine

Melatonine is een lichaamseigen hormoon en wordt ook wel het slaaphormoon

genoemd. Melatonine zorgt ervoor dat we moe worden en goed slapen. Als het

buiten donker wordt, maakt je lichaam van nature melatonine aan. Dit is de

reden waarom wij in de avond slaperig worden. Als je slaapritme is verstoord

kunnen melatonine tabletjes helpen om je lichaam dat zetje tot slapen te

geven. Toch zou ik niet adviseren melatonine voor een langere periode in te

nemen, aangezien het een lichaamseigen stof is. Een lang gebruik zou de

melatonine aanmaak in je eigen lichaam kunnen ontregelen.

Valeriaan

Een natuurlijk slaapmiddel dat weinig kwaad kan is valeriaan. De wortel van

Valeriaan wordt binnen de kruidengeneeskunde al heel lang gebruikt tegen

stress, angst, zenuwachtigheid en slaapproblemen. Valeriaan is verkrijgbaar als

druppelvloeistof, los kruid of verkrijgbaar in pilvorm. Valeriaan geeft een

rustgevende werking.

Droomsap

Droomsap bestaat al een paar jaar en wordt steeds populairder in Nederland.

Het middel is een combinatie van 7 biologisch geteelde kruiden, natuurzuivere

bijenhoning en een lage dosering doxylamine. De doxylamine is een

antihistaminicum die ervoor zorgt dat je gaat slapen. In Duitsland en België is

het zonder recept te koop maar niet in Nederland. Doxylamine werd in de jaren

50 en 60 gebruikt tegen allergie en hooikoorts. Ikzelf heb droomsap vaak

gebruikt en sliep er goed van.
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Slechte relaties

Mensen met slechte relaties in relationele- of werksfeer hebben ook vaker te

maken met paniekaanvallen. Word jij helemaal ondergesneeuwd door je baas

of partner en voel jij je niet gewaardeerd? Vind jij het eng om je mening te

geven? Dan wordt het toch eens tijd om hieraan te werken. Zeg hoe je je voelt

en wat je ergens van vindt en als het niet wordt geaccepteerd of het wil niet

lukken: verbreek de relatie. Zoek een partner die je wel accepteert hoe je bent

of zoek een baan waar ze je wel op prijs stellen en complimentjes geven. Deze

aspecten in het leven lijken misschien ver van paniekaanvallen af te staan maar

ze hebben er alles mee te maken.

Relatie met je partner

Elke relatie gaat gepaard met conflicten, oplossingen en een behoorlijke

hoeveelheid strijd. Sommige relaties zijn echter geen gezonde relaties.

Er zijn waarschuwingssignalen en rode vlaggen die tijdens een relatie kunnen

voorkomen en die aangeven dat het geen gezonde situatie is.

Je moet te vaak nadenken wat je wilt zeggen

In elke gezonde relatie is een stabiele communicatie essentieel. Als je echter

het gevoel hebt dat je niet kunt zeggen wat je denkt of vindt, dan kan dat

zorgen voor een hoop stress en deze stress kan weer uitmonden in paniek.

Misschien heb je het gevoel dat je je gevoelens moet verstoppen. Misschien

voel je je genegeerd wanneer je probeert een probleem aan de orde te stellen

dat je zorgen baart.

Als je het gevoel hebt dat je je in een situatie bevindt waarin je niet volledig

kunt uitdrukken wat je denkt of wat je wilt zeggen, kan dit leiden tot

angstgevoelens. Het is niet de bedoeling om de hele dag op je tenen te moeten

lopen.
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Als je partner eist dat jij dingen altijd op zijn/haar manier moet doen en niet

bereid is om compromissen te sluiten, creëert dat een gevoel van twijfel bij

jezelf.

Deze vorm van zelftwijfel kan angst veroorzaken, want je moet altijd letten op

wat je zegt of doet en dat brengt een enorme lading stress en spanning met

zich mee.

Luister naar je gevoel. We hebben allemaal de neiging om onze natuurlijke

instincten te onderschatten, maar we weten altijd diep van binnen meer dan

we denken te weten.

Je kunt niet tot een compromis komen.

Argumenten die alleen maar over en weer gaan en nooit lijken op te lossen,

duiden ook op een slechte relatie.

Één van de dingen die je in een gezonde relatie moet doen is elkaars

standpunten begrijpen.

Het over je heen laten lopen om de sfeer goed te houden en een   gevecht te

voorkomen is geen compromis. Je partner gelijk geven om conflicten te

voorkomen, is dat je een stukje van jezelf verwaarloost om je partner gelukkig

te maken.

Als je merkt dat je de hele tijd toegeeft aan de behoeften van je partner kan

ook dit je angstniveau vergroten.

Je maakt je altijd zorgen over je relatie

In plaats van dingen doen of lekker te ontspannen besteed je je kostbare tijd op

een ongezonde manier aan zorgen over je partner. Ook dit is een teken dat je

relatie je meer angst geeft dan rust.
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Je moet meer moeite doen voor je partner dan hij/zij voor je doet.

Als je het gevoel hebt dat je de enige in de relatie bent die zich altijd inspant,

terwijl dat niet van beide kanten komt, geeft dit ook stress en kan

paniekaanvallen in de hand werken.

Ben jij degene die altijd plannen maakt, compromissen probeert te sluiten of

probeert te voldoen aan de behoeften van jouw partner? Wederom een teken

dat je een relatie hebt die stress geeft.

De impact van een stressvolle relatie op jouw gezondheid

Stressvolle relaties kunnen je angst vergroten en daarom is het zo cruciaal voor

je om dergelijke rode vlaggen in jouw relatie te herkennen.

Als jij vindt dat je partner een echte energieslurper is dan moet je toch eens de

keuze nemen om het hem of haar te zeggen of het schip te verlaten. Je verdient

het om gezien, gehoord en begrepen te worden. Een relatie mag af en toe best

voor wat spanning zorgen maar voor 90% moet het rust, liefde en positieve

gevoelens geven.

Relaties met vrienden

Waar zouden we zijn zonder onze vrienden? Goede vriendschappen kunnen je

mentaal erg gelukkig maken. Vriendschappen zijn namelijk de meest

waardevolle relaties die we hebben. We praten vaak in vertrouwen met

vrienden over dingen die we niet met onze familie of met onze partner willen

bespreken. Onze vrienden kunnen lastig zijn maar ze kunnen ons ook op de

been houden.

Maar er zijn ook vrienden met slechte gewoonten die een negatieve invloed op

jouw geestelijke gezondheid geven. Dit bezorgt je lichaam en geest zware stress

of leidt tot paniekaanvallen. Een recent onderzoek van de Londense universiteit

wees uit dat relaties, die stress of zorgen veroorzaken, zelfs kunnen bijdragen

aan een snellere cognitieve achteruitgang naarmate je ouder wordt.
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Soorten vrienden die schadelijk zijn voor jouw geestelijke gezondheid

Hoewel ongezonde vriendschappen veel minder snel tot geestelijke

gezondheidsproblemen leiden dan ongezonde huwelijken of relaties hebben

vriendschappen ook negatieve aspecten.

Zelfvernietigende mensen

Sommige mensen willen je medelijden, hulp en aandacht, maar ze zijn niet echt

geïnteresseerd in het oplossen van hun eigen problemen.

Als je het gevoel hebt dat één van je vrienden altijd steun en een luisterend oor

nodig heeft, gaat deze vriendschap vroeg of laat tot stress en frustratie bij jou

opleveren. Zoals ik al eerder in dit E-book aangaf, is het belangrijk het aapje te

laten op de schouders van de persoon met problemen. Je kunt niet de last van

de hele wereld op jouw schouders dragen. Daar ga je op den duur aan

onderdoor.

Zelfvernietigende mensen hebben geen interesse in groeien of veranderen. Ze

vinden het heerlijk om steeds weer over hun leven te klagen.

Het ergste is echter dat, zelfs als je ze wilt helpen, je niet veel kunt doen. Als het

hun gewoonte is om talloze excuses te zoeken voor hun gedrag, kun je ze

gewoonweg niet veranderen. Daarom is het beste om dit soort type mensen te

vermijden.

Mensen die alleen maar kritiek leveren

Niemand is perfect. Maar er zijn mensen die zichzelf beter willen voelen door

kritiek te leveren op anderen.

Als één van je vrienden vaak je gebreken benadrukt en vaak kritiek heeft op

jouw gedrag, heb je te maken met een giftig persoon die je absoluut zo veel

mogelijk moet vermijden. Anders loop je het risico dat ze je zelfrespect

aantasten.
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Mensen die altijd jaloers zijn

Je hebt ook hele jaloerse mensen. Jaloerse mensen die jaloers zijn op jouw

geluk, geld of baan. Je hebt dit soort giftige mensen ook niet nodig in je leven.

Vermijd mensen die niet gelukkig kunnen zijn voor jou en voor je succes en die

je harde werk niet kunnen waarderen, simpelweg omdat ze zelf niet zoveel

moeite willen doen. Echte vrienden zullen altijd oprecht blij voor je zijn. Ze

zullen niet proberen je geluk te verminderen met negatieve reacties. Ze zullen

nooit proberen je schuldig te voelen en juist blij voor je zijn als het goed met je

gaat.

Emotionele vampiers

Emotionele vampiers zijn er in vele soorten en maten.

Zoal hierboven beschreven: sommige mensen vinden het heerlijk om te hebben

over problemen die ze niet kunnen of willen oplossen, terwijl anderen graag

constant slecht over andere mensen praten. Sommigen zullen proberen je te

manipuleren terwijl andere poeslief zijn maar ondertussen achter je rug om

praten.

Wat ze allemaal gemeen hebben is dat je na elke ontmoeting met hen

emotionele vermoeidheid en stress voelt en dat triggert weer paniekaanvallen.

Doe jezelf een plezier en vermijd ze. Je leven wordt er een heel stuk

aangenamer door. Liever geen vriend dan een slechte vriend.

Hoe weet je of een vriendschap energie slurpt?

Hoe kun je merken of een vriendschap slecht voor jou is en dat deze stress

veroorzaakt? De beste manier om te checken of een vriendschap niet gezond is,

is door eerlijk tegen jezelf te zijn over hoe je je voelt als je bij die persoon bent

geweest. Begin met jezelf deze vragen te stellen:
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1. Voel je je energiek, positief en vol goede ideeën nadat je bij die

vriend/vriendin bent geweest?

2. Hoe ziet je toekomst eruit zonder deze persoon erin?

Voel je je emotioneel uitgeput als je bij deze persoon bent geweest? Dan wordt

het tijd het contact te verbreken of verminderen. Het zal je echt helpen om

stress te verminderen en paniekaanvallen te voorkomen.

Relaties met baas/bazin

Vraag eens aan jezelf:

“Ga ik met plezier naar mijn werk”?

Is het antwoord “Ja!”, dan kun je dit stukje overslaan want dan heeft jouw baan

geen impact op je mentale gezondheid.

Antwoord je “Nee!”, dan wordt het tijd om aan de bel te trekken bij je

leidinggevende of gewoon een andere baan te zoeken.

Een baan waar je je niet op je plek voelt, kan namelijk veel stress bezorgen en

dit kan weer in paniekaanvallen ontaarden. Is jouw baas streng en geeft hij/zij

nooit complimentjes? Kom jij ‘s avonds thuis en ben je helemaal dood op. Dan

wordt het tijd dat je hem/haar daarmee confronteert. Vraag gewoon een

gesprek aan en zeg wat je dwars zit. Misschien is het een beetje eng maar

waarom zou jij de problemen en slechte energie van jouw baas om je nek

dragen?

Vaak hebben bazen helemaal niet door dat ze zo zijn. En misschien als je ze

geconfronteerd hebt zullen ze een stuk aardiger zijn.

Je kan ze ook vertellen dat je last hebt van paniekaanvallen. Je bent namelijk

niet de enige en waarschijnlijk hebben veel bazen dit al vaker meegemaakt.

Grote kans is dat ze je gaan proberen te helpen. Doen ze dit niet? Dan wordt

het tijd om een andere baan te zoeken. Het doel is namelijk om zoveel mogelijk

energieslurpers uit je leven te verbannen zodat je nog enkel mensen overhoudt

die goede energie geven.
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Limiteer je smartphone en social media

Wist je dat smartphone en social media ook een enorme bron van stress is en

deze gemakkelijk paniekaanvallen kan veroorzaken.

Ja, onze telefoons zijn een bijna onmisbare aanwezigheid in ons dagelijks leven.

Maar hoe beïnvloedt deze constante stroom van informatie onze geestelijke

gezondheid? In de toch al angstige tijd waarin we allemaal leven maken onze

mobiele telefoons onze stress alleen maar erger.

De constante stroom van meldingen en onze constante betrokkenheid van

sociale media op onze smartphones kunnen een mentale tol eisen.

Als je telefoon-stress wilt verminderen is het handig om die telefoon af en toe

even weg te leggen en even op adem te komen. Of gewoon een dag helemaal

niet mee te nemen. Probeer het eens!

Hoe onze telefoons ons stressniveau verhogen

Of je nu jong of oud bent. Grote kans dat jij heel wat uurtjes met jouw telefoon

in je hand doorbrengt. Jouw telefoon is een hele mooie bron van informatie

maar het zorgt ook voor een enorme stress op jouw mentale gezondheid.

De COVID-19-pandemie is voor veel mensen met paniekaanvallen een ware hel

geweest.  In combinatie met het beladen politieke klimaat heeft de pandemie

dit tot een hele stressvolle tijd gemaakt. Je wordt aan alle kanten bestookt met

negatieve informatie. Media spint garen met ernstige clickbait titels: ‘VANDAAG

WEER ZOVEEL CORONA DODEN!’. Bedankt dat slecht nieuws het meeste

verkoopt. Media willen maar 1 ding, zoveel mogelijk geld verdienen en het liefst

dikken ze nieuws in de titel heel erg aan. Wanneer je het artikel leest valt het

allemaal erg mee.

Ik zie veel mensen enorm in discussie gaan op Facebook, Instagram en Twitter.

De hele dag moeten ze hun mening over van alles en nog wat geven. Ze ruziën

heen en weer en dat geeft zo’n negativiteit en stress. Het beste is om social

media zoveel mogelijk te vermijden of indien je erg verslaafd aan social media,

probeer dan het kijken van nieuws te vermijden.
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Ikzelf lees al jaren geen nieuws meer. Ik vind het heerlijk! Het geeft mij zo’n rust

en ontspanning. Vroeger volgde ik alles maar ik merkte dat het nieuws mij veel

angstige en negatieve gevoelens bracht.

Lees in plaats van nieuws een goed boek of ga lekker een stuk wandelen in de

natuur.

Hecht ook niet teveel waarde aan de prachtige levens die iedereen heeft op

Instagram. Het lijkt net alsof iedereen een mooi, avontuurlijk leven heeft op

Instagram. Dit kan je ook een achtergesteld en stressvol gevoel geven.

“Die mooie vrouw of knappe vent zit weer lekker op Bali en ik moet morgen

weer naar mijn klotebaan in de Hollandse regen!”

Terwijl die influencer misschien heel onzeker is en hij of zij elke dag een

bevestiging wil ontvangen. Misschien zit hij/zij ook slecht in haar vel. Grote kans

dat hij/zij ook gewoon in de Nederlandse regen zit en een foto post van een

paar maanden terug. Alleen maar om relevant te blijven.

Zoals ik al eerder zei, verplaats je in een persoon van de serie ‘Over mijn lijk’.

Wat zou hij/zij graag willen dat ze de door de regen kan fietsen, druppels voelen

rollen over haar wangen, een vrouw begroeten die met haar hondje wandelt.

Het ligt er maar net aan hoe je tegen dingen aankijkt. Door mindfulness heb ik

geleerd om veel meer te kunnen genieten van kleine dingen: een lekker kopje

warme cappuccino, de geur van vers brood, de glimlach van je zoon of dochter,

de onvoorwaardelijke liefde van je hond of kat. Verder in het boek meer over

mindfulness.
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Ik dwaal af. Verder over onze smartphones…

In veel opzichten zijn onze telefoons en andere apparaten een soort kanaal voor

stress. Ons smartphone kan eenvoudig een paniekaanval triggeren wanneer je

leest dat er elke dag zoveel mensen sterven aan een virus of aan oorlog.

Adrenaline en stresshormonen zoals cortisol worden geactiveerd. Ze maken ons

klaar om te reageren op een bedreiging. Deze stroom aan stressvolle informatie

activeert het vecht-of-vlucht systeem en triggert een paniekaanval.

Een telefoon kan zo jouw stresswaarden de hele dag hoog houden en de kans

op een paniekaanval groter maken.

Leg je telefoon eens een dag weg en kijk even een paar dagen geen nieuws. Als

je last hebt van paniekaanvallen is het slim om hier even afstand van te nemen.

Oefening

1. Probeer een week je telefoon niet te gebruiken voor social media of

whatsapp maar enkel voor bankzaken of belangrijke dingen.

2. Probeer een week geen nieuws te lezen.

3. Hoe voel je je na deze week?
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Verminder stress op je werk of studie

Stress op school of op het werk kan ook een bron van stress en angst worden,

die kan leiden tot een paniekaanval. Als je je altijd zorgen maakt over je school

of werk, kan dat een negatieve invloed hebben op je productiviteit en je

kwaliteit van leven. Om te voorkomen dat je teveel stress ervaart op je werk of

school heb ik wat handige tips op een rijtje gezet:

-    Deel je tijd goed in. Als je een grote taak voor de boeg hebt, kun je die

opdelen in een kleiner aantal doelen en jezelf een specifieke tijd toewijzen om

elk van de taken te voltooien. Dit maakt de werkdruk kleiner en de taak

gemakkelijker, zodat je het werk beter beheersbaar vindt en onnodige stress

vermijdt.

- Verdeel een kleine opdracht in 5 kleinere opdrachten. Vandaag doe je het

eerste deel, morgen het tweede, woensdag even rust, etc. Wanneer je dit doet

ga je veel minder stress creëren omdat projecten behapbaar en controleerbaar

worden.

- Hoeveel tijd ben je met ‘overbodige’ dingen bezig? Hoeveel tijd zit je op

mobieltje te kijken naar selfies van anderen, berichten op social media,

negatieve nieuwsartikelen of andere tijd dodende dingen? Probeer het eens op

te schrijven. Als je deze tijd steekt in je werk, hobby of studie kun je zoveel

meer bereiken op een dag.

- Als je iets niet weet of het lukt je niet. Geef het gewoon aan bij je

leidinggevende of jouw leraar. Wees gewoon eerlijk. Dit zorgt ervoor dat je veel

minder stress ervaart. Niemand kijkt je raar aan als je zegt dat je hulp nodig

hebt of iets niet weet. Integendeel, mensen gaan je leergierig vinden en zullen

meer respect voor je krijgen.
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Word bewust van paniekaanvallen

Het hebben van een paniekaanval kan een zeer enge ervaring zijn, vooral als het

de eerste keer is dat je er een hebt. Het komt plotseling opzetten en je weet

niet wat er met je gebeurt. Je hebt het gevoel dat je dood kunt gaan, maar je

weet niet zeker waarom. Maar als je eenmaal de symptomen van een

paniekaanval hebt herkend helpt het om te leren hoe je ermee omgaat.

Door je ervan bewust te zijn dat je een paniekaanval hebt, kun je jezelf eraan

herinneren dat dit slechts tijdelijk is, dat je niets zal overkomen en dat het

vanzelf weer overgaat. Je gaat niet dood en er gaat niets ergs met je gebeuren,

je bent helemaal in orde.

Dit is heel krachtig want het traint je vecht-of-vlucht systeem. Als jij een

paniekaanval in de supermarkt krijgt: blijf rustig, volg mijn methode en zeg

tegen jezelf dat er niets aan de hand is en wordt vooral niet boos op jezelf. Je

lichaam geeft gewoon een onnodige reactie omdat je een beetje overprikkeld

bent. Er is hier helemaal niets om bang voor te zijn. Gewoon ademhalen en

weer doorgaan.

Omdat paniekaanvallen plotseling kunnen opkomen, is het niet altijd mogelijk

om de factoren in de situatie die tot paniekaanvallen kunnen leiden, te

onderkennen en te vermijden. Maar als je je er eenmaal van bewust bent dat

de situatie niet gevaarlijk is en je alleen maar een paniekaanval ervaart, kan het

je helpen om je gevoel van kalmte en ontspanning terug te krijgen en na

verloop van tijd zal je brein beseffen dat er geen gevaar meer is in de

supermarkt en zal je geen paniekaanvallen meer krijgen.
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“Een mens lijdt dikwijls ’t

meest.

Door ’t lijden dat hij vreest.”
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Mindfulness

Paniekaanvallen gaan vaak gepaard met een gevoel van verwarring en verlies

van controle waardoor jij je afgescheiden van de werkelijkheid kan voelen.

Mindfulness is een vorm van meditatie die je helpt je bewust te worden van je

omgeving. Mindfulness kan je helpen om te begrijpen wat er gebeurt en om te

gaan met de angst die gepaard gaat met een paniekaanval en de symptomen

ervan.

De techniek van mindfulness houdt meestal in dat je je aandacht terugbrengt

naar de huidige situatie en je mentale en emotionele mindset op dat moment

herkent.

Als je een paniekaanval hebt, kan mindfulness je helpen om in het NU te leven

en je aandacht te richten op dingen waarmee je vertrouwd bent. Begin met het

sluiten van je ogen en concentreer je eerst op je eigen lichaam. Word bewust

van je ademhalingspatroon terwijl je inademt en uitademt en denk na over hoe

je je op dit moment voelt. Als je dit gedaan hebt kun je je aandacht verleggen

naar je omgeving. Open langzaam je ogen en neem alles van je omgeving in je

op. Concentreer je en omschrijf aan jezelf wat je ziet, wat je ruikt, de geluiden

die je hoort en wat je voelt. Dat kan van alles zijn, zoals de sensatie van het

drukken van je voeten in de grond of het voelen van de textuur van de kleren

die je draagt.

Zulke vertrouwde gewaarwordingen kunnen je herinneren aan de realiteit en je

iets geven om je op te concentreren. Op deze manier kan mindfulness helpen

bij het beheersen van de symptomen van angst- en paniekaanvallen.

Wanneer je meer wilt weten over mindfulness kan ik je het boek ‘Mindfulness

voor dummies’ van de auteur Shamash Alidina aanraden.
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Spierontspanningstechnieken

Angst- en paniekaanvallen kunnen de spieren van het lichaam gespannen

maken. Dit is een vrij algemeen symptoom dat gepaard gaat met

paniekaanvallen. Het beoefenen van spier ontspanningstechnieken kan helpen

bij het ervaren en verminderen van stress en spanning tijdens een

paniekaanval. Progressieve spierontspanning is een therapeutische techniek om

met stress en angst om te gaan, waarbij de spanning in één spiergroep tegelijk

wordt opgebouwd en vervolgens wordt losgelaten, terwijl je door alle

spiergroepen van je lichaam beweegt. Deze techniek is heel gemakkelijk te

leren en vereist geen professionele training of apparatuur, waardoor het een

kosteneffectieve vorm van therapie is.

Spierontspanningstechnieken kunnen je helpen de reactie van je lichaam op

stressvolle situaties te controleren, waardoor de symptomen van een

paniekaanval worden verlicht.

Probeer de spierontspanningstechniek elke dag uit:

1. Ga op een rustige en comfortabele plek liggen en sluit je ogen.

2. Richt je aandacht op je ademhaling. Adem langzaam in door je neus,

houd je adem een paar seconden vast en adem dan volledig uit door je

mond.

3. Maak een strakke vuist met je handen en knijp er zo hard als je kunt in.
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4. Houd je hand zo gedurende een paar seconden en laat de spanning

opbouwen.

5. Begin nu je vuist langzaam losser te maken en open je vingers naar

buiten. Doe dit bewust en merk op hoe de spanning langzaam uit je

handen vrijkomt. Terwijl je dit doet, zul je merken dat je handen meer

ontspannen zijn en lichter aanvoelen.

6. Ga van je handen naar je armen. Span daarna je nek aan en open daarna

je mond zo wijd open mogelijk en daarna weer naar een relax positie.

7. Voor je onderste ledematen kan je beginnen met het opbouwen van

spanning in je tenen, dan je voeten, je benen, en langzaam naar boven je

buikspieren en torso.

8. Vermijd echter deze oefening van spannen en ontspannen van je spieren

als je een blessure hebt, want deze oefening kunnen de pijn of de

blessure verergeren.

In de eerste stadia van progressieve spierontspanning begin je eerst spanning

op te bouwen in een spiergroep en deze vervolgens los te laten. Na verloop van

tijd zul je leren hoe je een spiergroep kunt ontspannen zonder eerst spanning

op te bouwen in die spiergroep. Tenslotte zal je een snelle

ontspanningstechniek leren waarbij je spiergroepen of gebieden kunt

identificeren die spanning hebben opgebouwd en controle kunt uitoefenen

over het loslaten ervan.

Deskundigen raden aan om plat liggen en je ogen te sluiten om je te helpen te

concentreren. Je kunt dan beginnen met het opbouwen van spanning per

spiergroep. Houd de spanning dan een paar seconden vast en laat hem dan

daarna langzaam los terwijl je uitademt.

Het is nuttig om deze techniek dagelijks te hebben geoefend, zodat je deze kunt

toepassen in een stressvolle situatie of wanneer je een paniekaanval ervaart.
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Meditatie

Ben jij gestrest of angstig? Overweeg dan om te gaan mediteren. Zelfs een paar

minuten in meditatie doorbrengen kan je innerlijke rust herstellen.

Iedereen kan meditatie beoefenen. Meditatie is eenvoudig en goedkoop, en je

hebt er geen speciale apparatuur voor nodig.

Je kunt overal mediteren - of je nu aan het wandelen bent, in de bus zit, of

wanneer je in de wachtkamer zit van de dokter.

Meditatie wordt al duizenden jaren beoefend. Meditatie was oorspronkelijk

bedoeld om te verdiepen in de heilige en mystieke krachten van het leven.

Tegenwoordig gebruiken we meditatie om te ontspannen en stress te

verminderen.

Meditatie wordt gebruikt om een diepere connectie te maken tussen lichaam

en geest. Meditatie kan een diepe staat van ontspanning en een rustige geest

creëren.

Tijdens meditatie richt je je aandacht op jezelf en elimineer je de stroom van

verschillende gedachten die stress veroorzaken. Meditatie zorgt voor een

verbeterd fysiek en emotioneel welzijn. Het kan je helpen jouw dag rustiger

door te komen en kan u helpen de symptomen van stress en paniekaanvallen te

beheersen.

En als je aan meditatie denkt hoef je niet gelijk te denken aan een zweverig

type in lotushouding. Je ogen sluiten en focussen op een buikademhaling is al

een vorm van meditatie. Ook mindfulness is een vorm van meditatie. Het gaat

erom dat je je focus legt op jezelf en de stroom van stressvolle en angstige

gedachten doorbreekt. De geleide meditatie vind ik een hele fijne meditatie.

Deze gebruikte ik vaak om tot rust te komen tijdens stressvolle en momenten

van angst.
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In stresssituaties kan het nuttig zijn de techniek van geleide meditatie te

beoefenen, die helpt bij het beheersen van de angst die met dergelijke situaties

gepaard gaat. Wanneer je een paniekaanval hebt wordt de

vecht-of-vluchtreactie door je brein geactiveerd. Ook wanneer er helemaal

geen reden is om dit te doen. Precies daarom kun je het omdraaien en je brein

voor de gek houden dat je op vakantie bent of dat je op een veilig plek bent.

Wanneer je erg gestrest bent helpt het om diep adem te halen en je een

gelukkige plek voor te stellen. Dat kan overal ter wereld zijn, of het nu tussen de

koele briesjes op een zonnig strand is, met het geruis van de golven die over het

zand rollen, of een hutje in het bos omgeven door groen. Of op een gelukkig

moment in je leven. Of het nou vroeger als kind was of wanneer je een

gelukkige tijd had met je partner. Wanneer je jezelf voorstelt op je gelukkige

plek, concentreer je dan op zoveel mogelijk details. Denk aan het uitzicht, de

geur, de geluiden, en het gevoel en de textuur van de dingen die je omringen.
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Als je je bijvoorbeeld op een strand voorstelt, kun je de zon voorstellen die door

de wolken schijnt, het ruisen van de golven die tegen de rotsen beuken, de

strandbries in je haar voelen en het zand dat tussen de spleten van je tenen

kietelt. Of de warme zonnestralen op je huid.

We gaan een oefening doen.

1. Zoek eerst een rustige en comfortabele plaats met zo weinig mogelijk

afleiding. Neem nu een comfortabele houding aan. Probeer mogelijk plat

te liggen of leun achterover in een stoel. Zorg ervoor dat je volledig

ontspannen en comfortabel ligt. Je kleding mag niet strak zitten draag bij

voorkeur geen sieraden of bril. Laat je armen op de zijkanten van een

stoel op je schoot rusten. Zorg ervoor dat je niet gestoord kan worden.

2. Adem zo langzaam mogelijk diep in en uit. Voel hoe de lucht je longen

uitzet en je borst vult. Adem nu langzaam uit en voel hoe de lucht uit je

borstkas stroomt. Dit zal je helpen om nog meer te ontspannen.

3. Nu zal je merken dat je in een meer ontspannen toestand bent dan

voorheen. Sluit je ogen en stel je voor dat je op een prachtig strand ligt.

Het zand voelt zacht aan onder je lichaam. Ongerept water klotst heel

zacht tegen de onderkant van je voeten. De lucht boven je is blauw en de

zon schijnt. Het zachte briesje heeft precies de juiste temperatuur terwijl

het de palmbomen die je schaduw geven heen en weer wiegen. Houd je

ogen gesloten en beeld je in dat je heerlijk ligt aan het warme strand.
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4. Haal diep adem en inhaleer de oceaanlucht en de natuurlijke flora en

fauna die je omringt. Luister naar de golven die tegen de kust slaan en

het getjilp van de vogels die in de bomen zitten. Voel de warmte van de

zon als ze je huid en het zand onder je raakt. Neem een slokje van het

verfrissende drankje aan je zijde en laat je smaakpapillen prikkelen.

Betrek zoveel mogelijk van je zintuigen, zie, hoor, ruik, voel en proef als je

verbeelding het toelaat. Zo kan je zich helemaal onderdompelen in dit

vredige beeld.

5. Realiseer hoe je je op dit moment voelt. Laat het gevoel van kalmte en

ontspanning zich verspreiden van je hoofd tot je tenen als het over je

hele wezen komt. Je zult merken dat je angst langzaam wegdrijft. Je kunt

in dit vredige beeld blijven tot je je ontspannen voelt of zolang als je wilt.

6. Als je klaar bent en klaar om terug te keren naar je omgeving kun je

langzaam terug beginnen te tellen vanaf 10 en dan je ogen openen. Je zal

je nu in een kalme gemoedstoestand bevinden omdat comfort en vrede

je stress en angst hebben overgenomen en je je ontspannen maar

aanwezig voelt. Blijf jezelf eraan herinneren hoe kalm je je voelde en blijf

dit de rest van de dag voelen.

7. Voor sommige mensen kan het moeilijk zijn om zich zo'n situatie of beeld

voor te stellen met behulp van alleen maar geschreven woorden. Als

alternatief hiervoor kun je audio-opnamen gebruiken die je kunnen

helpen bij deze techniek van geleide beeldspraak. Zoek bijvoorbeeld op

Youtube naar “beach sounds” en probeer deze oefening terwijl je luistert

naar deze strandgeluiden.

Studies hebben aangetoond dat het doorbrengen van tijd in de natuur of het

visualiseren of verbeelden van de natuur kan helpen bij het verlichten van

angst. Zo'n plek zou idealiter en in wezen rustig en kalm moeten zijn, zodat je

gemakkelijk kunt ontspannen. Doe dit dus op een plek waar weinig

omgevingsgeluiden zijn of zet een koptelefoon op met zee geluiden.
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“Glimlach, adem en leef

langzaam. “

— Thich Nhat Hanh
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Onderbreek de trein van je angstige gedachten

Wanneer je je angstig voelt of een paniekaanval hebt, kunnen je gedachten alle

kanten opgaan en kan het bijzonder moeilijk zijn om helder te denken. Het voelt

alsof je geest je aan het martelen is. Het geeft je al deze gedachten over waar je

bang voor moet zijn en vreselijke dingen die je kunnen overkomen.

Jouw geest vertelt je dat je je zorgen moet maken en dat je veiligheid moet

zoeken en voorzichtig moet zijn. Maar aangezien het je geest is durf je er niet

tegenin te gaan. Je geest heeft het toch altijd het beste met je voor?

Toch is het probleem niet zozeer jouw geest die de negatieve gedachten geeft.

Het probleem is dat je deze negatieve gedachten heel serieus neemt. Dat je

geest je af en toe kwelt betekent niet dat je deze altijd moet volgen.

Gedachten zijn maar gedachten

Wat jij moet leren is anders om te gaan met je geest. Als jij een slaaf van je

geest bent en alles doet wat deze zegt dan krijg je een angststoornis.

Hoe moet je dan wel met je geest omgaan?

Neem je geest wat minder serieus. Geloof niet alles wat jouw geest je

voorschotelt. Je geest is heel erg voorzichtig en waarschuwt je graag voor

dingen en beschermt je tegen de grote boze wereld. Een geest maakt liever een

fout teveel en waarschuwt je liever teveel dan te weinig. Want als jouw geest

een dagje laks is en er komt een aanstormende vrachtwagen aan dan is het

klaar voor jou en je geest. Daarom probeert een geest overal gevaar in te zien

en bij mensen met een angststoornis is de geest helemaal alert.

Als jij een een steek in je borst voelt, dan denkt je geest direct: “Oh dat is een

hartaanval, het beste is om nu even te gaan zitten en een ambulance te bellen.

Nee, niet verder lopen want je valt hier zo neer en dan kijken al die mensen je

raar aan. Lig je hier dood te gaan en kijken die mensen je ook nog vreemd aan”.
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Je geest zal allemaal vreemde dingen roepen om jou maar zo veilig mogelijk te

houden. Zo veilig dat je niet meer normaal kan leven.

Je hebt geen controle over gedachten die opkomen maar je kunt wel leren om

met gedachten om te gaan. Als jij tegen je gedachten zegt: “Bedankt voor de

tip, maar er is niks aan de hand.” Of je zegt “Ja, het is goed, de vorige 100 keer

had jij het ook al fout! Er is niks aan de hand”. Gooi er nog een dosis humor in

en je breekt de angstige gedachten al snel.

Dus de volgende keer dat je angstige gedachten krijgt: probeer je geest gewoon

vriendelijk te bedanken voor de waarschuwing en weer door te gaan. Wanneer

jij dit patroon doorbreekt ben jij in no time van je paniekaanvallen af.

Jouw geest zal je altijd negatieve gedachten geven, dus leer er mee om te gaan

en geef deze negatieve gedachten zo min mogelijk aandacht.

De dood

Het is misschien geen leuk topic maar we moet het er toch even over hebben.

De dood is geen leuk onderwerp maar helaas gaan we allemaal naar de

eeuwige jachtvelden. Of we het nou willen of niet.

Veel mensen die paniekaanvallen krijgen zijn bang voor de dood. Vroeger was ik

ook erg bang voor de dood en dat zorgde ervoor dat mijn paniekaanvallen de

overhand konden nemen en ik zelfs hypochondrisch werd.

Elk pijntje in mijn lichaam was iets ernstigs en elke steek in mijn borst was een

hartaanval. Doordat ik zo bang was voor de dood, was ik eigenlijk te bang om

echt te leven.

Maar omdat de dood toch onvermijdelijk is heeft het geen zin om erover in te

zitten. Het werkt net zoals paniekaanvallen. Als jij er meer gewicht hangt aan de

gedachten om dood te gaan word je er alleen maar angstiger voor.
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Zie de dood gewoon als iets moois. Geen stress meer, geen gezeur, alleen maar

rust en sereniteit. Het universum bestaat al miljoenen jaren. Wees blij dat jij

even 80 a 90 jaar van deze planeet mag genieten. Wees elke dag dankbaar als je

opstaat en focus je liever op het nu!

Ik heb een oefening gemaakt met betrekking tot de dood die ik wil dat jij ook

gaat doen. Het gaat je een hele andere kijk geven op jouw leven.

Hier komt de oefening:

1. Doe je ogen dicht en zorg dat je geen last hebt van je omgeving.

2. Fantaseer dat jij bent overleden en dat mensen tijdens je begrafenis om

je heen staan en er vrienden en familie dingen over je gaan zeggen.

3. Wat wil jij dat mensen over je gaan zeggen? Hoe wil jij gezien worden

door jouw geliefden? Wil jij gezien worden als dat angstige hoopje mens

dat niet durfde te leven of wil jij gezien worden als die avontuurlijke

man/vrouw die het volle uit zijn/haar leven heeft gehaald!

Deze oefening is misschien confronterend maar misschien geeft dit een andere

blik op de dood. Je leeft maar 1 keer dus probeer elke dag maximaal te

genieten. Ook al heb je een slechte dag. Probeer te genieten van je kopje koffie

of de glimlach van het meisje achter de kassa. Je bent opgestaan uit de dood en

hebt een uniek kans gekregen om te mogen proeven van dit leven. Grijp deze

dan ook met beide handen!
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“Geen enkele mate van

angst kan de toekomst

veranderen. Geen enkele

hoeveelheid spijt kan het

verleden veranderen.”

– Karen Salmansohn
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Voeding

Voordat ik paniekaanvallen had dronk ik elke dag 8 bakken koffie, at veel

koekjes, bewerkte voeding, dronk cola en vond het ook heerlijk om een avondje

door te zakken. Vroeger was dat geen probleem maar ik merkte tijdens mijn

periode van paniekaanvallen dat alles wat ik at ook impact had op mijn

stressniveaus.

Ik besloot om gezonder en gevarieerder te gaan eten. Vooral producten met

een hoge glycemische index (koolhydraten) worden snel in het bloed

opgenomen en geven hoge bloedsuikerpieken. Je lichaam maakt veel insuline

aan om de bloedsuikerspiegel te laten dalen en je krijgt een suikerdip.

Ik merkte dat deze schommelingen heel veel impact hadden op mijn

paniekaanvallen en besloot om te gaan voor een koolhydraatarm dieet. Dus ik

schoof het brood, koekjes, snoepjes, pasta, chips aan de kant en koos voor

eieren, veel groenten, vlees, vis en noten. Natuurlijk at ik bij iemand af en toe

een gebakje maar daarna was het gewoon weer koolhydraatarm.

Wat was dat een goede keus geweest. Ik voelde me energieker, sliep beter,

fitter en kreeg daardoor ook minder angstige gedachten. Ik was 10 kilo

afgevallen, zag er beter uit en voelde me daardoor ook beter.

Toegegeven een koolhydraatarm dieet is niet voor iedereen weggelegd. Het is

misschien in het begin even zoeken wat je moet eten maar er zijn genoeg

koolhydraatarme kookboeken te vinden op bol.com.

Op de volgende pagina heb ik nog wat handige eettips gezet om

paniekaanvallen te voorkomen.
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Heel veel voedingsmiddelen zijn tegenwoordig bewerkt en er zijn bepaalde

voedingsmiddelen die de kans op paniekaanvallen kunnen verergeren of

reduceren. Zorg in ieder geval dat je nooit te weinig eet want als je flauw wordt

kun je sneller een paniekaanval krijgen.

- Eet een ontbijt dat eiwitten bevat: Door eiwitten voel je je langer

verzadigd en houd je je bloedsuikerspiegel stabiel, zodat je meer energie

hebt aan het begin van de dag.

- Als je niet van die lekkere koolhydraten af kan blijven, kies dan voor

complexe koolhydraten: Complexe koolhydraten verhogen de

hoeveelheid serotonine in je hersenen, wat weer een kalmerend effect

heeft. Eet voedingsmiddelen die rijk zijn aan complexe koolhydraten,

zoals volkoren granen, bijvoorbeeld havermout, quinoa, volkoren brood

en volkoren granen.

- Drink veel water.

- Besteed aandacht aan voeding intoleranties. Bij sommige mensen

kunnen bepaalde voedingsmiddelen of kruiden paniekaanvallen

veroorzaken. Sommige mensen reageren heel erg op zoetstoffen,

sojasaus of producten met veel suikers. Probeer producten te schrappen

waarvan je denkt dat deze mogelijk paniekaanvallen veroorzaken. Kijk na

een tijdje hoe je voelt.

- Probeer gezonde, evenwichtige maaltijden te eten. Gezond eten is

belangrijk voor de algehele lichamelijke en geestelijke gezondheid. Eet

veel verse groenten en fruit en eet niet te veel. Het kan ook helpen om

regelmatig vis te eten die rijk is aan omega-3-vetzuren.

- Slaapgewoonten, het gebruik van stressverlagende

ademhalingstechnieken en regelmatige lichaamsbeweging zijn ook van

groot belang. Naast voeding zijn deze 3 dingen ook essentieel om

paniekaanvallen te verslaan.
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Voeding die je niet moet eten

Onze eetgewoonten bepalen in grote mate zowel onze fysieke als onze mentale

staat. Je kent het gezegde wel. “Je bent wat je eet” . Als we niet het juiste

voedsel tot ons nemen, kunnen we de balans van ons lichaam verstoren en

onze angst en het risico op paniekaanvallen verergeren.

Hier zijn bepaalde voedingsmiddelen die je moet vermijden als je lijdt aan

geestelijke gezondheidsproblemen zoals depressie en angst:

Alcohol

Je denkt misschien dat alcohol je kalmeert en je angst verlicht, maar dat kan

niet verder van de waarheid af staan. Alcoholgebruik beïnvloed je

bewustzijnsniveau en verstoort je slaapcyclus en hydratatieniveau. Studies

suggereren dat alcoholinname de gevoeligheid van het lichaam voor

kooldioxide verhoogt, waardoor de kans groter wordt dat iemand in een staat

van angst terecht komt en een paniekaanvallen uitlokt.

Alcoholgebruik kan de balans van chemische neurotransmitters in je hersenen,

zoals serotonine, beïnvloeden. Dit verstoorde evenwicht kan de angst

verergeren wanneer de effecten van alcohol uitgewerkt zijn. Ik vind het heerlijk

om af en toe een biertje of wijntje te drinken bij het eten maar stevig

doorzakken doe ik niet meer. Vroeger zorgde mijn kater voor heftige

paniekaanvallen.
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Het kan misschien moeilijk zijn om helemaal te stoppen met het drinken van

alcohol en je hoeft ook echt niet als een monnik te leven. Probeer met mate te

drinken. Maximaal 1 tot 2 drankjes per week. Anders kan je alcoholvrije

vervangers proberen zoals een lekkere mocktail als je op stap bent en je wilt

niet saai spa rood drinken. Alles met mate!

Cafeïne

Cafeïne kan een extra trigger zijn als je iemand bent die lijdt aan

angststoornissen en frequente paniekaanvallen. Koffie is het meest gebruikte

en meest voorkomende drankje dat de meesten van ons 's ochtends drinken,

maar het is niet de beste start van je dag wanneer je last hebt van

paniekaanvallen.

Cafeïne inname zorgt voor hartkloppingen en een verhoogde hartslag. Dit zijn

veel voorkomende symptomen die gepaard gaan met angststoornissen en

paniekaanvallen. Koffie kan niet alleen je angst en nervositeit verergeren, maar

beïnvloedt ook de productie van chemische stoffen in de hersenen zoals

serotonine, dat verantwoordelijk is voor onze positieve stemming. Door het

verlagen van het serotonineniveau in het lichaam kan cafeïne onze stemming

verslechteren en een angstaanval triggeren.

Heb je veel last van paniekaanvallen? Probeer dan koffie helemaal te schrappen

uit je voedingspatroon. Koffie is trouwens niet de enige drank die cafeïne bevat.

Er zijn vele andere producten zoals red bull, (sommige) thee, cola, chocolade

die ook cafeïne bevatten en angst kunnen verergeren. Ben jij een echte cola

drinker of ben je gek op red bull? Probeer deze helemaal te schrappen in je

dieet.

74



Als alternatief hiervoor kun je je wenden tot dranken zoals kruidenthee, met

name rooibos, die niet alleen verfrissend zijn, maar ook een kalmerend effect

hebben op lichaam en geest.

Ik dronk vroeger ook veel frisdrank en ik was dol op cola. Maar ik ben

overgestapt op Bar-le-Duc mineraalwater met frambozensmaak. Smaakt ook

naar frisdrank maar zitten geen calorieën in. Enkel koolzuurhoudend water met

een vleugje aroma.
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Toegevoegde suikers

Het is bijna onmogelijk om suiker helemaal te vermijden omdat het een

bestanddeel is van zo veel voedingsmiddelen en van nature in alle vruchten in

verschillende hoeveelheden aanwezig is. Toegevoegde suikers zijn wel een

belangrijke factor die kunnen bijdragen aan het verergeren van angst.

Toegevoegde suikers kunnen de bloedsuikerbalans zodanig verstoren dat deze

snel piekt en daarna weer daalt. Hiermee bereikt ook je energieniveau een

hoogtepunt om vervolgens weer te crashen. Bij een stijgende

bloedsuikerspiegel geeft het lichaam insuline af om de suikerspiegel te

normaliseren tot de basis. Deze stijging en daling van de bloedsuikerspiegel en

het energieniveau hebben een negatieve invloed op de stemming en kunnen

angstgevoelens verergeren.

De consumptie van grote hoeveelheden geraffineerde suikers dus kan

aanleiding geven tot gevoelens van angst, prikkelbaarheid en depressie. Veel

voedingsmiddelen die niet per se zoet zijn, bevatten grote hoeveelheden

toegevoegde suiker. Zo bevatten smaakmakers als ketchup, diverse sauzen,

sommige dressings en zelfs ontbijtgranen grote hoeveelheden suiker. In plaats

daarvan kun je alternatieven proberen die natuurlijke suikers bevatten in plaats

van geraffineerde of natuurlijk zoete voedingsmiddelen nemen.
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Geraffineerde koolhydraten

Geraffineerde koolhydraten worden niet alleen in verband gebracht met een

verhoogd risico op het ontwikkelen van hart- en vaatziekten, diabetes en

obesitas, ze hebben ook invloed op de geestelijke gezondheid van een persoon

en dragen bij aan verhoogde angst- en stressniveaus.

Door het raffinageproces van deze granen wordt de laag met vezels en

voedingsstoffen verwijderd en ontbreekt de voedingswaarde. In plaats daarvan

bevatten ze grote hoeveelheden suiker. Witte rijst, witte bloem, en wit brood

zijn allemaal soorten geraffineerde koolhydraten. Van geraffineerde granen is

vastgesteld dat ze bijdragen aan het verhogen van angstniveaus en zorgen voor

een hogere kans op paniekaanvallen.

Geraffineerde suikers zijn oorspronkelijk afkomstig van natuurlijke bronnen,

zoals suikerriet en bieten. Ze ondergaan echter uitgebreide

verwerkingsprocedures om hun suiker te extraheren. Veel gebruikte

geraffineerde suikers zitten onder meer in wit brood, rijst, pasta, frisdranken,

cornflakes, snacks, enz. Deze bevatten allemaal geraffineerde koolhydraten. In

plaats daarvan moet je kiezen voor gezondere opties zoals volkorenbrood en

andere volkoren producten die langzamer suikers afgeven.

77



Voeding die je wel moet eten

Zalm

Zalm is enorm voedzaam en is enorm effectief in het verminderen van angst.

Zalm bevat hoge hoeveelheden Omega 3 vetzuren en vitamine D die goed zijn

voor de gezonde activiteit van de hersenen. Studies wijzen uit dat deze vetzuren

helpen bij het verminderen van ontstekingen in het hersenweefsel en helpt

cellulaire disfunctie te voorkomen, die vaak wordt gezien bij mensen met angst.

Zalm helpt ook bij het verbeteren van het aanpassingsvermogen van de

hersenen, waardoor het gemakkelijker wordt om de symptomen van angst te

beheersen. Deze voedingsstoffen helpen bij het reguleren van de balans van

chemische neurotransmitters in de hersenen, zoals serotonine en dopamine,

die een gevoel van kalmte in stand houden.

Kurkuma

Kurkuma is een natuurlijk voorkomende specerij die veel wordt gebruikt in de

Zuid-Aziatische keuken. Het bevat de actieve verbinding curcumine die

ontstekingsremmende en antioxiderende eigenschappen heeft. Curcumine is

grondig bestudeerd vanwege zijn bijdrage aan de gezondheid van de hersenen

en de preventie van angststoornissen en paniekaanvallen. De antioxiderende en

ontstekingsremmende eigenschappen van kurkuma maken het al eeuwenlang

populair en een hoofdbestanddeel in de traditionele Aziatische geneeskunde.
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Pure Chocolade

Pure chocolade staat bekend om zijn gezondheidsvoordelen omdat het een

grote hoeveelheid antioxidanten bevat zoals flavonoïden waarvan bekend is dat

ze neuroprotectieve functies hebben. Pure chocolade kan helpen jouw

stemming te verbeteren tijdens stressvolle situaties die anders angst- of

paniekaanvallen zouden veroorzaken. Sommige studies suggereren ook dat de

stemmingsverbeterende kwaliteiten van pure chocolade te danken kunnen zijn

aan de aangename smaak.

Yoghurt

Voor wie lijdt aan paniekaanvallen en angst, kan yoghurt een geweldige

aanvulling zijn op je dieet omdat het probiotica bevat die niet alleen de

darmgezondheid kan verbeteren maar ook zorgt voor een beter mentaal

welzijn. Dit effect is toe te schrijven aan de vermindering van ontstekingen en

een verhoogde functie van serotonine, die de stemming weer verbetert.

Groene thee

De actieve verbinding die aanwezig is in groene thee is een aminozuur genaamd

L-theanine, dat bewezen voordelen heeft voor de gezondheid van de hersenen.

Tevens kan L-theanine de stemming verbeteren en helpt angst en de

symptomen ervan te verminderen.

Groene thee kan een geweldige drank zijn om te drinken na een maaltijd omdat

het ook helpt bij de spijsvertering naast het kalmeren van de geest.
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Welke supplementen te nemen tegen paniekaanvallen.

Onderzoek heeft aangetoond dat verschillende supplementen de symptomen

van angst kunnen helpen verlichten. Ik heb er 8 op een rijtje gezet die ik

dagelijks gebruik en mij flink heeft geholpen in het verlichten van

paniekaanvallen.

Supplementen zijn nooit een vervanging van bepaalde voeding. Om goed in je

vel te zitten en paniekaanvallen te verkleinen is het van belang dat je je goed

voelt en goed in je vel zit. Daarom is het belangrijk om een gezond dieet te

volgen met weinig toegevoegde suikers zodat je geen

bloedsuikerschommelingen krijgt. Deze kunnen weer de oorzaak zijn voor een

paniekaanval. Supplementen zijn altijd een aanvulling op een goed en gezond

dieet.

1. Vitamine D

Vitamine D is belangrijk voor de gezondheid van de zenuwen en de hersenen en

zorgt voor een goede stemming.

Volgens onderzoek kunnen Vitamine D-supplementen depressie verminderen

en het hebben van een vitamine D-tekort kan in verband worden gebracht met

angststoornissen zoals paniekaanvallen.

Een andere studie concludeerde dat mensen met symptomen van

paniekaanvallen lagere niveaus van calcidiol in hun lichaam hadden. Een stof

die je met vitamine-D supplementen aanvult. Het nemen van vitamine

D-supplementen verbeteren ook de stemming, depressie en verminderen angst

bij mensen die lijden aan diabetes type 2.
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Normaliter maakt het lichaam zelf vitamine D aan wanneer de huid wordt

blootgesteld aan zonlicht. Helaas zitten wij Nederlanders niet vaak in de zon

aangezien deze niet altijd schijnt. Daarom kun je vitamine-D in pilvorm krijgen.

Andere bronnen voor vitamine-D zijn vette vis zoals makreel en zalm.

Helaas voor veganisten bevat plantaardig voedsel weinig vitamine D dus is het

moeilijk voor vegetariërs en veganisten om voldoende vitamine D uit hun dieet

te halen.

2. Vitamine B-complex

B-vitamines zijn een groep van acht verschillende voedingsstoffen die

samenwerken in de regulatie van stressniveaus in ons lichaam.

Mensen met lagere vitamine B12 waarden hebben meer kans op depressie of

paniekaanvallen suggereren onderzoeken. Een ander onderzoek wijst uit dat

mensen die vitamine-B rijk voedsel eten veel betere angst- en stress scores

hadden dan mensen die dat niet doen.

In zuivelproducten, eieren,vis en vlees zit vitamine-B. Vegetariërs en veganisten

kunnen granen, noten, fruit en groenten eten om genoeg vitamine-B binnen te

krijgen.

Wil je zeker zijn dat je alle 8 de B-vitamines binnenkrijgt? Dan kan je ervoor

kiezen vitamine B-complex supplementen te nemen.
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3. Magnesium

Een supplement die ook paniekaanvallen voorkomt is magnesium. Magnesium

is een mineraal die elke belangrijke functie in het lichaam ondersteunt.

Er zijn heel veel onderzoeken gedaan naar het verband van magnesium en

angststoornissen. Studies wijzen uit dat magnesium de mate van angst of

paniekaanvallen kan verbeteren.

Mensen kunnen magnesium supplementen nemen of de volgende

voedingsmiddelen met een hoog magnesiumgehalte te eten. De volgende

voedingsmiddelen hebben een hoog magnesiumgehalte:

- Volkoren producten

- Pure chocolade

- Spinazie

- Amandelen

- Quinoa

- cashewnoten

- Zwarte bonen

4. L-theanine

L-theanine is een licht kalmerend en angstremmend middel. Het is een

aminozuur dat voorkomt in zwarte thee en groene thee.

Onderzoek wijst uit dan mensen die 200 mg l-theanine dronken, een lagere

stressrespons en lagere cortisolspiegels hadden dan degenen die een placebo

kregen.

Wil je graag L-theanine proberen? Dan wordt aangeraden om eerst een lagere

dosis l-theanine te nemen. L-theanine supplementen komen vaak in capsules

van 200 mg. Mensen mogen 400 mg niet overschrijden zonder eerst een arts te

raadplegen.
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5.  Omega-3 vetzuren

Omega-3- vetten zitten vooral in vis en lijnzaad. Omega-3-vetten spelen een

belangrijke rol in de gezondheid van onze hersenen.

Het lichaam zelf kan deze vetten niet aanmaken, dus we moeten deze

omega-3-vetten uit onze voeding halen.Onderzoeken wijzen uit dat

omega-3-supplementen zoals visolie nuttig zijn voor mensen met angst.

Kleine notitie: Gebruik je medicatie? Aangezien omega-3-vetzuren effect

kunnen hebben op bepaalde andere medicijnen, waaronder bloedverdunners is

het altijd nodig een arts te raadplegen voordat je omega-3-supplementen wilt

nemen terwijl je dergelijke medicijnen gebruikt.

6. Valeriaan

Ik heb in het hoofdstuk slapen ook al iets over valeriaan verteld. Het is eigenlijk

het beste middel om te gebruiken wanneer je rustig wilt worden.

Valeriaanwortel is veilig te gebruiken in pilvorm of poedervorm. De

valeriaanplant wordt al duizenden jaren gebruikt om de geest en lichaam te

kalmeren.

Een onderzoek onder 49 vrouwen wees uit dat de vrouwen die valeriaan

supplementen namen, minder angst en depressie rapporteerden dan de

placebogroep.
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7. Kamille

Van Kamille heb je waarschijnlijk vast wel een keer gehoord. Kamille is een

madeliefachtige bloem en wordt al duizenden jaren gebruikt vanwege de

kalmerende effecten.

Volgens onderzoek had een testgroep van 50 personen 8 weken lang

kamille-extract gebruikt. Na de 8 weken zagen de onderzoekers een

vermindering van paniekaanvallen bij de testgroep. De effecten waren zelfs zo

positief dat de resultaten vergelijkbaar waren met die van angstmedicatie. De

deelnemers moesten per dag 1.500 mg kamille tot zich nemen.

Een ander onderzoek wees ook uit dat mensen dat mensen die driemaal daags

500 mg kamille-extract slikten minder paniekaanvallen hadden dan degenen die

een placebo slikten.

Door het gebruik van kamillethee, kamille supplementen of etherische oliën

met kamille, kun je kamille tot je nemen.
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Conclusie

Zo dat was het! Zoals je geleerd hebt in dit e-book is een paniekaanval gewoon

een reactie van de vecht-of-vlucht reactie van je lichaam om jou uit een

gevaarlijke situatie te halen.

Door stress en slechte leefgewoonten of door medische aanleg kun je roofbouw

plegen op je vecht-of-vluchtreactie en zal deze ook in situaties worden

getriggerd wanneer het niet nodig is.

Paniekaanvallen zijn een oorzaak van een verkeerde levensstijl. Mensen die

kampen met paniekaanvallen hebben vaak een stressvol leven en luisteren niet

naar hun lichaam.

Paniekaanvallen komen niet zomaar uit de lucht vallen. Het is de nieuwe

welvaartsziekte van 2022. Mensen willen te veel, hebben het altijd druk en

nemen geen tijd om te rusten. Zowel psychisch als mentaal.

Om nog even het geheugen op te frissen nemen we nog even kort door wat we

in dit boek besproken hebben.
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Relaties

Bekijk al jouw vriendschappen met familie, collega’s of vrienden en ga na welke

mensen van positieve invloed zijn in jouw leven. Welke vrienden kosten heel

veel energie en van welke vrienden krijg je energie? Ben je tevreden op je werk

of vind je het verschrikkelijk? Krijg jij energie van je vriend of vriendin of blijf je

enkel bij hem of haar voor bijvoorbeeld de kinderen? Vragen vrienden heel veel

energie van je en geven ze niets terug? Heb je van die vrienden die elke keer

alleen maar met problemen aankomen? Dan wordt het tijd om banden te

breken. Zoek een nieuwe liefde, maak nieuwe vrienden online of in de kroeg of

ga op zoek naar een nieuwe baan. Het gaat jou zoveel opleveren om banden te

verbreken met mensen die enorm veel energie slurpen. Dit gaat jou zoveel

meer energie en levenslust geven.

Laat mensen weten dat je last hebt van paniekaanvallen

Schaam je je dat je paniekaanvallen hebt? Niet doen, zoals ik al eerder aangaf

hebben een derde van de mensen zelf wel eens een paniekaanval meegemaakt

dus er is niets om je voor te schamen. Ik heb gewoon tegen vrienden en familie

gezegd dat ik met paniekaanvallen kamp en ze hebben mij allemaal

geaccepteerd. Je kunt ook gerust tegen je baas zeggen dat je last hebt van

paniekaanvallen. Wanneer je een goede baas of bazin hebt zal deze je steunen.

Zo niet, dan was het ook geen goede baas en is het maar beter dat je weg

moet.
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Sta relaxter in het leven

De sleutel om paniekaanvallen te voorkomen is om relaxter in het leven te

staan. Maak je niet zorgen over elk klein dingetje. Het heeft allemaal geen zin.

Als jij in de supermarkt staat en je begint paniekaanval-achtige klachten te

krijgen. Denk dan aan wat ik je geleerd heb! Bedank je geest netjes voor het

signaal en wees lief voor jezelf. Ga niet meer inzitten over deze symptomen. Je

laat je toch niet uit het veld slaan door een beetje hartkloppingen en koud

zweet? Je moet blij zijn dat je hart het tenminste doet.

Als iemand een grote mond tegen je heeft, jou beledigt of slecht behandeld.

Wees dan niet direct kwaad maar vergeef hem of haar en besteed er verder

geen energie meer aan. Ik weet dat dit moeilijk is om te doen maar wanneer je

hem of haar jouw gedachten en energie geeft zal hij/zij nog meer winnen. Het is

het allemaal niet waard. Focus je op dingen die je gelukkig maken en je energie

geven. Alleen als je hen vergeeft kun je verder met je leven en zal je er niet

meer op focussen. Kan je niet vergeven? Dan zal je het gesprek aan moeten

gaan en zeggen wat je dwars zit. Dit kan misschien lastig zijn als je bijvoorbeeld

een strenge baas hebt en je durft niet tegen hem of haar te spreken. Toch zal je

hier je mannetje moeten staan anders draag je negatieve gedachten mee als

loden schoenen en daar moeten we juist vanaf.
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Volg een gezond dieet met supplementen

Rook je veel, drink je veel of gebruik je drugs? Dat zijn allemaal triggers voor

paniekaanvallen. Tijd om te stoppen met roken, drugs en minder te drinken.

Wat ik al eerder zei: je hoeft niet als een monnik te leven dus je mag heus wel

eens een wijntje of een biertje maar houd het netjes.

Slik supplementen die ik in dit e-book heb behandeld en volg een gezond

koolhydraat arm dieet met veel vette vis, noten, groenten en fruit. Af en toe

een koekje bij de koffie is prima maar overdrijf het niet. Wanneer jij hele

chocoladerepen naar binnen schuift gaat je bloedsuiker pieken en zal je sneller

paniekaanval achtige symptomen krijgen die kunnen resulteren in een echte

paniekaanval.

Sporten is key

Je gaat je psychisch beter voelen als je lichamelijk in fitte vorm bent. Maak dus

gebruik van dat sportschoolabonnement die ligt te vergaan in de lade en pak de

fiets als je naar werk of de supermarkt moet. Een fit lichaam is veel beter

bestand tegen paniekaanvallen.

Vind je het eng om in een sportschool te staan met veel mensen? Ga dan heel

vroeg of ga heel laat. Dan heb je vaak de sportschool voor jezelf.

Je kunt er ook voor kiezen om gewoon lekker te wandelen. Ga een uurtje

wandelen of pak de fiets. Als je klaar bent met sporten voel je je direct al

rustiger en gezonder.
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Wanneer je sport zal je ook gemakkelijker volhouden om een gezond dieet te

volgen dan wanneer je op de bank Netflix ligt te kijken.

Slaap als een baby

Wanneer je goed geslapen hebt, heb je veel minder kans om een paniekaanval

te krijgen omdat je zenuwstelsel is uitgerust en minder snel paniekaanval

achtige symptomen krijgt wanneer je in een stressvolle situatie beland.

Doe voor het slapen gaan een ademhalingsoefening of lees een ontspannen

boek maar leg die telefoon weg en kijk geen tv meer. Ga niet werken voordat je

gaat slapen en als je piekert omdat je de volgende dag iets belangrijks hebt dan

zeg je tegen jezelf “Leuk en aardig, dat is iets waar ik me morgen wel zorgen om

zal maken, nu ga ik even lekker relaxen.”

En forceer slaap niet. Als je niet kunt slapen, wees dan niet boos op jezelf maar

wees gewoon relaxed. “Ik kan niet slapen, dat is helemaal niet erg. Ik lig hier

prinsheerlijk in bed en als ik niet kan slapen, slaap ik gewoon niet.”

Vaak val je dan toch gewoon in slaap. Zolang je geen druk legt op je slaap zal

het gemakkelijk gaan. Heb je echt een slaapprobleem. Overleg dan met de

dokter of je slaapmedicatie mag gebruiken. Ik ben geen fan van oxazepam maar

het heeft mij heel wat nachten gered toen ik niet kon slapen door de paniek.
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Hoe nu verder?

Ik hoop dat je een hoop geleerd hebt van dit e-book. Je weet nu wat

paniekaanvallen zijn, wat je moet doen als je een paniekaanval hebt en hoe je

jouw levensstijl moet aanpassen om te voorkomen dat je paniekaanvallen krijgt.

Probeer het boek twee keer te lezen zodat je alle informatie en handvatten die

ik je geef ook echt tot je neemt.

Daarna wil ik dat je een lijst maakt met alle energieslurpers in je leven? Schrijf

op van welke vrienden, familie of collega’s je energie krijgt en welke je energie

kosten. Minimaliseer contact of verbreek de relatie met mensen die veel

energie kosten. Dit lijkt misschien eng en is een grote stap. Het zal je leven

zoveel beter maken en hele lasten zullen van je schouder vallen.

Verder wil ik dat je het volgende doet:

- Elke dag ademhalingsoefeningen

- Elke dag een paar positieve affirmaties als je voor de spiegel staat.

- 1 x per week spierontspanningstechnieken

- 1 x per week geleide meditatie

- Elke dag minimaal een half uur bewegen, sporten of ga yoga beoefenen.

- Gezond eten of een koolhydraat arm dieet volgen.

- Lees een boek over mindfulness en probeer het uit.

- Probeer smartphones tot een minimum te beperken en probeer ook zo

min mogelijk nieuws te volgen.

Geniet van de kleine dingen, kijk anders tegen zorgen en problemen (denk aan

het ‘over mijn lijk’ programma. Hoe zouden deze tegen jouw problemen aan

kijken), zeg vaker nee, geef je grenzen aan, ga vaker de natuur in. En als je je

weer even angstig voelt, oefen dan de technieken weer die ik je heb geleerd.

Succes!

Heel veel succes in het verslaan van die vervelende paniekaanvallen. Je kan het!
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Als je nog vragen hebt kan je mij een bericht sturen via e-mail. Mijn e-mail

adres is info@paniekaanvalstoppen.com.
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