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ruggenmerg, dat geeft op zijn beurt een signaal
door aan de hersenen voor de afgifte van oxy -
tocine met een verlaagde cortisolproductie (het
stofje dat ons alert en op onze hoede maakt, ook
wel: het stresshormoon) tot gevolg.

Zelf doet Roozendaal voornamelijk onderzoek
bij knaagdieren. “Bij ratten en muizen ben je als
onderzoeker vooral bezig ze te aaien, ter kalme-
ring. En zet je twee ratten bij elkaar, dan zullen ze
over het algemeen voortdurend aan elkaar zitten,
achter elkaar aan lopen en tegen elkaar aan sla-
pen.”

Zo weten we dat het vasthouden van een hand
of een nekmassage van je partner vlak voor of tij-
dens een spannende gebeurtenis stressverlagend
werkt. Waarom? “Door oxytocine”, zegt Roozen-
daal. Even vraagt de hersenwetenschapper zich
hardop af of het wellicht een idee is om flesjes 
fabrieksoxytocine als neusspray – dat bestaat – bij
Kruidvat te verkopen. Maar hij torpedeert zijn
eigen plan snel: “Je moet het namelijk wel in de
juiste context toedienen, anders wekt het vooral
agressie op, niet tegen naasten, maar wel tegen
buitenstaanders van je groep.”

Het idee dat mensen, vooral ouderen, op dit
moment sterven zonder de aanwezigheid van
naasten, vindt hechtingsonderzoeker en hoogle-
raar klinische psychologie Marrie Bekker (Univer-

siteit Tilburg en Vrije Universiteit in Amsterdam)
het moeilijkst te verkroppen. “Er is zoveel onder-
zoek dat laat zien dat het vasthouden van ie-
mands hand in stressvolle situaties stress en angst
kan verlagen. In situaties van ziekte, angst, bij de
onzekerheid van een naderende dood, de schei-
ding die daardoor op de loer ligt, willen we juist
fysieke nabijheid en kan dit stressverlagend zijn.”

DREIGING
De indirecte dreiging van ziekte en dood treft ons
allemaal, volgens Bekker. Er zullen mensen zijn
die meer stress ervaren door de genomen maat-
regelen en algehele onzekerheid dan door de
angst voor een dodelijk virus.

Bij dreiging gaan onze hechtingsantennes aan,
zegt Bekker. Hechting verwijst naar de band die
een kind in de eerste levensjaren met ouder(s) of
verzorger(s) ontwikkelt. In een ‘veilige of gezonde
hechting’ hebben kinderen geleerd dat de verzor-
gers een veilige haven vormen, maar dat ze ook
op zichzelf en anderen kunnen vertrouwen.

Wie gezond gehecht is, zoekt bij dreiging nabij-
heid. Het is een pijnlijke paradox dat de aanra-
king juist nu verdacht of zelfs verboden is.

Niet iedereen zal daar in gelijke mate onder lij-
den. Sommigen zullen zelfs opluchting hebben
gevoeld bij de fysieke afstandelijkheid, omdat de
omgeving zich meer lijkt aan te sluiten bij hun
ritme, afzondering of wens tot gepaste afstand.
Het zal hen ontslaan van het gevoel uitzonderlijk
te zijn – al is het een misvatting dat de meer ver-
mijdende menstypen geen menselijke aandacht
behoeven, zegt Bekker.

De deskundigen zijn het erover eens: wie in
deze periode gezond is en geen naasten verliest,
kan het gebrek aan aanrakingen heus dragen.
Maar zij die nu sterven zonder dierbaren of zij die
op hartverscheurende wijze afscheid moeten
nemen zonder een laatste weerzien met huid-
tegen-huid, komen vermoedelijk minder onge-
schonden hieruit.

Interview. Klinisch psychologe Tine Daeseleire over de angst na de lockdown

‘Back to normal zal 
niet voor iedereen 
even makkelijk zijn’

‘Het eerste wat ik zal doen na
deze lockdown? Nog wat
langer binnenblijven en al
zeker niet op restaurant
gaan’, schreef een lezer. Is
dat een normale reactie?
Daeseleire: “Ja. Iedereen beseft
nu dat er er wel degelijk een
grote dreiging is om besmet te
worden – dat zie je elke dag aan
de cijfers. Iedereen weet ook
dat onze regering zoekende is
geweest om de juiste bescher-
mingsmaatregelen te nemen.
Kijk maar naar de discussie van
de mondmaskers en of die na
een versoepeling al dan niet ge-
dragen moeten worden als je
naar de winkel gaat. Ik denk dat
we op dit moment nog zo wei-
nig over het virus weten dat we
niet kunnen zeggen hoeveel
angst gerechtvaardigd is.”

We zouden toch net blij
moeten zijn om weer richting
een normaler leven te gaan?
“Voor veel mensen is dat voor-
uitzicht hoopgevend, maar die
stap is niet voor iedereen ge-
makkelijk. Back to normal is
trouwens een dooddoener. Het
was een heel bizarre periode
voor heel veel mensen, en ik

denk dat dat zijn naweeën zal
hebben. Het straatbeeld zal er
misschien anders uitzien omdat
meer mensen een mondkapje
zullen dragen. Er gaan meer
handen gewassen geworden, er
zal misschien minder gekust
worden. 

“Ongeveer 65 procent van de
mensen heeft een enorm goed
aanpassingsvermogen en zal
die switch heel makkelijk kun-
nen maken. 35 procent heeft
meer moeilijkheden om zich
aan te passen. Zo’n 10 à 15 pro-
cent heeft risico op chronisch

Sommigen staan te springen om weer tussen de mensen te
komen, anderen zijn angstig. ‘Het zal erop aankomen
explicieter met elkaar te communiceren’, zegt klinisch
 psychologe bij The Human Link Tine Daeseleire.

disfunctioneren na een crisissi-
tuatie – ze leden vaak voordien
al aan een psychische aandoe-
ning of stressstoornis.”

“Ik zie trouwens nog een ge-
volg van angst: sommigen zijn
striktere maatregelen gaan toe-
passen voor zichzelf, boven op
alle maatregelen van de over-
heid. Ze doen bijvoorbeeld voor
14 dagen boodschappen om
hun kot zo weinig mogelijk te
verlaten. Dat extra veiligheids-
gedrag kan wel problemen
geven als ze weer aan het werk
moeten.”

Hoe haal je die angst weg?
“Het komt erop aan meer met
elkaar te communiceren. Expli-
cieter ook. Het is niet vreemd
iemand eerst te vragen of het
oké is zijn of haar hand te
schudden, te kussen of aan te
raken.”

Vergeten we snel dat we ooit
bang waren?
“Absoluut. Kijk maar hoeveel
mensen weer naar de luchtha-

ven van Zaventem gaan.
Ons eerste festival zal
misschien wat raar
aanvoelen, maar al
snel zal het vroegere

gewoontegedrag en
het leuke gevoel het

in onze hersenen
overnemen.” (FT)

‘Zo’n 10 à 15
procent heeft
risico op
chronisch
disfunctioneren
na een
crisissituatie’
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‘Onze huid is uitgerust
met zenuwcellen die
maar één doel hebben:
het registreren van
zachte aanrakingen. 
Het zit in onze hardware’
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