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Het thema van deze behoorlijk gevulde editie van INZICHT, waar ik voor het 

eerst aan meewerkte, had niet beter gekozen kunnen zijn. Als groentje binnen 

de NLP-wereld met een practitionercertificaat op zak waarvan de inkt nog 

nat was, sprong ik in het diepe zonder zwembandjes. Natuurlijk weet ik veel 

van journalistiek en bladen maken, maar het leek me behoorlijk uitdagend om 

teksten uit te zetten, te verzamelen en te beoordelen op basis van mijn eerste 

voorzichtige kennis van NLP.

Nu het magazine klaar is en ik mijn hoofd dankzij een gezonde portie doorzet-

tingsvermogen en veerkracht boven water heb kunnen houden, bleken mijn 

initiële zorgen ongegrond. Met een schat aan kennis bij en enthousiasme van 

onze leden die heel graag voor INZICHT in de pen kropen, kwamen de teksten 

in sneltreinvaart binnen op de redactie. Het was bijzonder mooi om te zien 

hoeveel inzichten en inspiratie al deze artikelen opleverden. 

Zoals het boeiende verhaal van Wassili Zafiris over het feit dat veerkracht, hard werken, doorzettingsvermo-

gen én geloof, je leven kan redden. Dat bewijzen zijn technieken die hij zijn zieke (en inmiddels genezen) cliënt 

Bart aanleerde. Zelfs als dokters je voorspellen dat je niet meer lang te leven hebt, kun je daar zelf een andere 

voorspelling tegenover zetten. En je nieuwe outcome tot realiteit maken. 

Bij de snelle MatriXmethode van Ingrid Stoop, hoef je juist niet hard te werken. Want soms is er niet meer dan 

één coachsessie nodig om een verandering bij een cliënt te verankeren. Je veerkracht versterken, is ook iets 

wat de technieken van het sociaal panorama je kunnen brengen. Jacqueline Heemskerk-Scholten ontleedt in 

haar artikel hoe je uit je rol van slachtoffer kunt stappen als je wordt gepest. Onder andere door je zelfbeeld 

groter te maken en bepaalde mensen in je omgeving te verkleinen of verder weg te zetten. Nog een mooie 

veerkrachtversterker laat Paul Lenferink zien in zijn artikel over Balance Breathing. Want door bewust te kun-

nen werken met de informatie die je ademhaling geeft, kun je je succes in transformatieprocessen vergroten.

Niet alleen uit deze, maar uit álle artikelen in deze INZICHT kan ik maar één conclusie trekken: dat we dankzij 

NLP over een bijna onuitputtelijke bron van tools en technieken beschikken om onze veerkracht te versterken. 

Om zo onze levensloop en die van anderen positief te beïnvloeden. Ik hoop en wens voor allen dat jullie mede 

dankzij deze editie van INZICHT geïnspireerd raken en extra veerkracht kunnen ontwikkelen én meegeven 

aan cliënten. 

Manon Kluten, hoofdredacteur / manon.kluten@nvnlp.nl

P.S.: Vanuit deze plek wil ik meteen een warme oproep doen voor ideeën en/of medewerking voor de volgende 

editie van INZICHT. Thema hiervan zal ‘levenslust’ zijn. We kijken alvast uit naar jullie inspiratie!
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Of je al dan niet goed met 
stressvolle situaties en te-
leurstellingen om kunt gaan, 
heeft vaak te maken met 
te-patronen: je doet iets te 
veel of juist te weinig. Door 
bewustwording van een 
hokje waarin je jezelf of een 
ander zich plaatst, krijg je 
inzicht in welke situaties je 
juist floreert. Én kun je er je 
superpower van maken en 
te-patronen doorbreken.

Eén op de acht mensen wordt gepest 
op het werk. Om dit te stoppen, moet 
er meer gebeuren dan alleen het 
aanspreken van de pester op zijn ge-
drag. In plaats van als gepeste in een 
slachtofferrol te gaan zitten, kunnen 
via sociaal panorama technieken 
eigenaarschap en veerkracht opnieuw 
worden opgeëist.

Zeker als een kind ‘anders’ is, kan 
het voor ouders vaak een uitdaging 
zijn om hun kind goed te begelei-
den. Dat vraagt niet alleen goede 
communicatie tussen ouders en kind, 
maar ook tussen ouders onderling en 
begeleiders. Een speciaal ontwikkeld 
waardenspel gebaseerd op de logi-
sche niveaus, helpt daarbij.
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Als je van artsen te horen krijgt 
dat je niet meer lang hebt te 
leven, kun je je lot ondergaan óf 
onderzoeken wat je zelf kan doen 
om te genezen. Kankerpatiënt 
Bart besloot het laatste en volgde 
een speciaal coachtraject bij Was-
sili Zafiris. Door speciale technie-
ken, visualisaties, volharding en 
een sterk geloof in eigen kracht, 
wist Bart te genezen.
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Het gebeurt niet vaak dat mede 
NLP-ontwikkelaar Judith DeLozier 
in Nederland is. Dus werd de kans 
aangegrepen voor het afnemen van 
een diepte-interview. Het werd een 
bijzonder mooi gesprek waarvan 
Judith na afloop zou zeggen dat het 
‘the best interview I’ve ever had’ 
was. 
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Ademhaling is een wezenlijk 
onderdeel in het vergroten van 
veerkracht. Bewust kunnen 
werken met informatie die je 
ademhaling je geeft, vergroot 
de mate van succes in transfor-
matieprocessen. Wat daarvoor 
nodig is, is minder wetenschap 
en brein, en meer hart, liefde en 
verbinding.
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Vanaf 1 januari 2023 zal Florry niet 

langer het aanspreekpunt zijn voor 

onze vereniging. Na meer dan zes-

tien jaar zal dat even wennen zijn. 

Gevraagd waarom ze stopt, geeft 

ze aan het werk nog steeds leuk te 

vinden en de contacten enorm op 

prijs te stellen. Echter in deze fase 

van haar leven is er ook een groter 

verlangen naar vrijheid. En er zijn 

andere activiteiten waar ze meer 

aandacht aan wil geven. 

Daar waar er nieuwe besturen en be-

stuursleden kwamen en gingen, was 

Florry vanaf 2006 een vaste waarde. 

Altijd bereid tot een praatje en het 

geven van persoonlijke aandacht. 

Met veel mensen heeft zij dan ook 

een warm contact opgebouwd. 

We zullen Florry missen en wensen 

haar nog vele mooie ontmoetingen 

en alle goeds op haar verdere levens-

weg! 

Bestuur NVNLP: Elco Fritzsche, 
Henk Karel, Jeroen Voorhaar en 

Thomas Denninger 

Florry werd voor de rubriek ‘Uitgelicht’ 

van Tijddingen geïnterviewd in juli 2021. 

Graag herhalen we hier een deel van dit 

gesprek. 

Afscheid van Florry Kuijper, officemanager NVNLP

Tijddingen – juli 2021

Florry Kuijper-Loes Bardoel

Florry heeft zelf geen NLP-oplei-
ding gevolgd. Wat zij van NLP weet, 
klinkt voor haar heel logisch en zij 
heeft het nooit nodig gevonden om 
ook op deze manier haar levensles-
sen te leren. Voor haar is het zoals 
haar moeder altijd zei: ‘Het leven 
is vallen en opstaan’. En vooral: 
‘Niet vergeten de laatste keer op te 
staan’.
Florry schetst me haar enerveren-
de carrière bij verschillende zie-
kenhuizen in een notendop. Vooral 
tijdens haar laatste functie bij de 
afdeling Pathologie, was ze de spin 
in het web voor het hele zieken-
huis. Ze was verantwoordelijk voor 
het snel uitwerken van verslagen 
van onderzoeken van weefselafna-
mes voor álle afdelingen. Dus ook 
voor de OK’s, die vaak nog tijdens 
operaties uitslagen moeten ont-
vangen om verder te kunnen met 
de ingreep.

Die rol van spin in het web heeft ze 
nu ook bij onze vereniging. Vergele-
ken met de enorme belangen die bij 
pathologie op het spel staan, is het 
werk bij de vereniging kinderspel. 
Maar dat is absoluut geen reden 
voor Florry om haar werk niet 
bevlogen en met grote betrokken-
heid te doen. Als potentiële leden 
bellen voor meer informatie, trekt 
Florry hen met haar enthousiasme 
lachend over de streep om lid te 
worden. 

Hier sta ik niet van te kijken, want 
een gesprek voeren met Florry gaat 
vanzelf. Als ze tijdens een spaar-
zaam moment even niet aan het 
woord is, zit ik in gedachten iene 
miene mutte te doen met de vragen 
die ik haar allemaal wil stellen. 
Vragen die ik vooraf had opgeschre-
ven, zoals ‘hoe sta je in het leven?’ 
en ‘wat is je levensmotto’, worden 
beantwoord voordat ik ze stel. 
Hoewel het de eerste keer is dat 
we elkaar uitgebreid spreken, stelt 
Florry zich kwetsbaar op en is ze 

open over recent verdriet vanwege 
het overlijden van haar kleindoch-
ter (2021). Haar emotie laat ze zien 
(en neemt mij hier moeiteloos in 
mee). Door haar tranen heen kan zij 
ook de toekomst zien. Haar ver-
mogen om het leven te accepteren 
zoals het is, lijkt groot. ‘De dingen 
zitten in de Kosmos. Het komt op je 
pad’, zegt ze daarover.

Aan het einde van ons gesprek blikt 
ze hoopvol vooruit naar een live na-
jaarscongres van onze vereniging. 
Eindelijk weer mensen echt zien en 
spreken. Elkaar aankijken. Kopje 
koffie drinken. Natuurlijk zal ze dan 
terugdenken aan het congres in 
mei 2021, toen haar kleindochter 
er nog bij was. Natuurlijk wordt zij 
gemist. Natuurlijk zal Florry aan 
haar denken. En natuurlijk zal Flor-
ry er weer als vanouds staan. Haar 
opmerking dat ze het altijd heeft 
gered zonder NLP, klinkt volstrekt 
logisch als we na een uur afscheid 
van elkaar nemen. n
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Van het bestuur

De redactie van INZICHT zoekt extra ogen en handen

De huidige redactie bestaat uit twee mensen en dat is best pittig. Iemand erbij zou heel fijn zijn. 

Wie zoeken we?
We zoeken iemand die aantoonbare ervaring heeft in het corrigeren en redigeren van teksten en die 

minimaal een NLP Masteropleiding heeft gedaan bij een van de aangesloten instituten. Natuurlijk kun je 

relativeren, heb je gevoel voor humor en ben je enthousiast over ontwikkelingen binnen NLP. 

Inzet
INZICHT verschijnt 3 x per jaar. Naast het corrigeren en redigeren ben je in de aanloop van een uitgave 

aanwezig bij het redactieoverleg via Zoom. Tussentijds is er intercollegiaal contact per telefoon of Zoom 

over de lopende zaken. 

Interesse? Neem contact met ons op via bestuur@nvnlp.nl 

Elco Fritzsche (voorzitter), Henk Karel (secretaris), Jeroen Voorhaar, Thomas Denninger. 

Het bestuur van de NVNLP zoekt per 1 januari 2023 een nieuweOffice medewerker m/v/x Tot en met 31 december zal Florry Kuijpers nog het secretariaat van 
de NVNLP voeren, daarna is deze functie vacant.   Wie zoeken we?We zoeken iemand die aantoonbare ervaring heeft met secretariaatswerk 

en die overweg kan met een geautomatiseerde administratie. 

Je spreekt en schrijft vloeiend Nederlands en je schrikt er niet van om af en 

toe in het Engels te communiceren. Je bent (klant)vriendelijk, praktisch en 

flexibel. Liefst heb je een NLP-opleiding gedaan.  Inzet
• Office medewerker van de NVNLP is een flexibele deeltijdbaan en je 

werkt vanuit huis. Het aantal inzetbare uren per week varieert, gemid-

deld gaat het om 10 tot 12 uur per week. 
• Je staat leden en niet-leden telefonisch te woord, voert de 

 ledenadministratie en verzorgt de facturering aan leden en instituten. 

• Twee keer per jaar ben je aanwezig bij het NVNLP congres en verzorg je 

hiervoor de praktische kant.  • Je hebt regelmatig overleg en e-mailcontact met de secretaris/

 penningmeester en incidenteel met de andere bestuursleden. Beloning
Office medewerker bij de NVNLP is een betaalde functie. 
Meer weten? Neem contact met ons op via bestuur@nvnlp.nl Elco Fritzsche (voorzitter), Henk Karel (secretaris/penningmeester), 

Jeroen Voorhaar, Thomas Denninger. 



6 I N Z I C H T No 7 8  |  N a j a a r  2 0 2 2 7I N Z I C H T No 7 8  |  N a j a a r  2 0 2 2

NLP en Veerkracht

Ik zie tijdens het achtuurjournaal 

dat één op de acht mensen op het 

werk gepest wordt.  Daarbij wordt de 

suggestie gewekt dat dat niet aan het 

slachtoffer ligt en dat de omgeving 

moet opkomen voor de gepeste. Dat 

klinkt best logisch. En natuurlijk is 

het belangrijk dat anderen de gepes-

te collega helpen. De vraag is echter 

of dit het pesten stopt en of dit het 

onzekere en angstige gevoel van het 

slachtoffer wegneemt. Waarschijnlijk 

nauwelijks. Het woord slachtoffer 

op zich klinkt al negatief. Als je jezelf 

als slachtoffer ziet en vaak ook door 

anderen zo behandeld wordt, geeft 

dat een mens geen zelfvertrouwen. 

De vraag is dus, kan de gepeste er 

zelf iets aan doen? Kun je zelf de 

bestaande patronen doorbreken 

door een meer zelfbewuste houding 

te ontwikkelen en beter grenzen aan 

te geven? En heel belangrijk: kun je 

meer stevigheid ontwikkelen door de 

interne voorstelling te veranderen 

die je van de pester hebt gemaakt, 

zodat daar geen dreiging meer van-

uit gaat?

Onbewust geconstrueerd beeld
Want over het algemeen slaat de 

gepeste de pester op een bedreigen-

de manier op in diens geheugen. 

Hoewel dit onbewust gebeurt, is het 

effect meestal angst. Het beeld van 

de pester wordt vaak als dichtbij en 

groot ervaren. Dit onbewust gecon-

strueerde beeld van die pestende 

persoon, diens gebaren en diens 

stem, blijft daardoor aanwezig. 

Iedere geconsolideerde voorstelling 

van een persoon noemen we een 

personificatie in het sociaal panora-

ma-model. En zo’n personificatie van 

een pester blijft je onbewust verder 

pesten, ook al zie je die persoon in 

werkelijkheid heel zelden. Het kan 

zijn dat je zelfs de stem van die per-

Door: 
Jacqueline Heemskerk-Scholten

Toen Jacqueline Heemskerk-Scholten een paar maanden geleden 

tijdens een journaaluitzending hoorde dat één op de acht mensen 

gepest wordt op het werk, zette haar dat aan het denken. Het 

nieuwsitem suggereerde immers dat pestgedrag niet aan de 

gepeste ligt, maar aan de pester. Maar zet dit idee de gepeste niet 

vooral in een slachtofferrol waardoor juist een stuk eigenaarschap 

en veerkracht onbenut blijft? Dankzij sociaal panorama technieken 

kunnen beide opnieuw worden opgeëist.

Negatieve personificaties 
omvormen voor meer 
veerkracht

Jacqueline Heemskerk-Scholten, lid van de 
NVNLP en de IANLP, volgde opleidingen in 
hypnotherapie, NLP, opstellingen, het sociaal 
panorama en Mental Space Psychology. In 
haar praktijk behandelt ze vooral volwassenen 
met burn-out, onzekerheid, angst, depressie en 
eetproblemen. Ze is bestuurslid van Society for 
Mental Space Psychology. Ze deed onderzoek 
naar eetproblemen en overgewicht in de 
mentale ruimte en de behandeling daarvan en 
ontwikkelde de workshop MSP-eetpatronen, 
eetbuien en overgewicht, voor hypnotherapeu-
ten, NLP-coaches en voedingsdeskundigen.
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soon steeds nare dingen hoort zeg-

gen terwijl je helemaal alleen bent. 

Hierdoor blijft de angst om weer 

gepest te worden en alle andere nare 

bijkomende gevoelens, bestaan.

Weerbaarheid inzetten
Het bovenstaande was een post die 

ik een tijdje geleden op Facebook 

plaatste. Met het thema veerkracht 

voor deze editie van INZICHT in 

gedachten, leek het de redactie een 

mooie aanleiding om dieper in te 

gaan op hoe je via het sociaal pano-

rama model cliënten meer veer-

kracht of weerbaarheid kunt helpen 

ontwikkelen. Én hen daarmee uit 

hun slachtofferrol kunt begelei-

den. Maar dan is het belangrijk om 

allereerst het begrip weerbaarheid 

duidelijk te schetsen. Ik denk dat 

je weerbaar bent als je een positief 

zelfbeeld hebt, je bewuste en onbe-

wuste grenzen kunt aangeven en op 

een positieve manier voor jezelf kunt 

opkomen. Je kunt je mening geven 

en met kritiek omgaan, je reageert 

flexibel op anderen en kunt naar ze 

luisteren zonder angst om je eigen 

mening kwijt 

te raken. In 

conflicten blijf 

je rustig en bij 

jezelf. Je toont 

interesse in 

een ander, 

zelfs als hij of 

zij niet aardig 

doet en je stelt 

de ander vra-

gen. Bijvoor-

beeld wat je 

voor de ander 

kunt doen, 

eventueel met 

humor.

Een van de 

NLP-vooron-

derstellingen 

die hierbij 

kan helpen 

is dat elk gedrag van de persoon in 

kwestie een positieve intentie heeft. 

Bij de pester schuilen er bijvoorbeeld 

angsten of wensen achter zijn gedrag. 

Bijvoorbeeld: ‘We willen eigenlijk 

dat Jan gewoon met ons meedoet. En 

niet in zijn eentje zit.’ Dat betekent 

natuurlijk niet dat je iemands pest-

gedrag of beledigende opmerkingen 

hoeft te accepteren, maar je kunt er 

wel anders op reageren. Door te den-

ken dat niet jij, maar de pester een 

probleem heeft. Ik geef deze voor-

onderstelling altijd mee en leg hem 

uit aan cliënten die gepest worden. 

Ze gaan zich dan ook afvragen wat 

hun pester eigenlijk wil bereiken of 

vermijden.

Veranderen van de mentale 
ruimte
Wanneer iemand in mijn praktijk 

komt die niet weerbaar is of gepest 

wordt, zal ik eerst onderzoeken in 

welke contexten iemand dit pro-

bleem wel heeft en wanneer niet. 

Daarvoor gebruik ik de mentale 

ruimte diagnostiek: ik zoek uit waar 

en hoe de cliënt de anderen en zijn 

zelfbeeld in deze contexten ervaart. 

Want de plek waar de pester staat in 

het sociaal panorama van de gepes-

te, en ook de grootte en locaties van 

het zelfbeeld van hem of haar, zijn 

doorslaggevend. De gepeste ziet zijn 

zelfbeeld vaak klein en soms ook 

negatief, bijvoorbeeld als dom, lelijk 

en zwak. De pester ziet hij groot en 

in het midden, ook nog eens neer-

kijkend op de gepeste. Als het er zo 

uitziet, dan is duidelijk wat er moet 

gebeuren: de pester moet lager en 

verder weg staan, terwijl het eigen 

zelfbeeld eerst positief moet worden 

gemaakt om het daarna groter te 

laten worden en dichterbij te halen. 

Dominante personificaties
Overigens kan het best zo zijn dat 

een cliënt alleen in een bepaalde 

context een negatief zelfbeeld heeft. 

Bijvoorbeeld alleen op het werk of 

op school, maar in andere situa-

ties zoals bij vrienden en familie 

positief over zichzelf denkt. Maar 

over het algemeen hebben mensen 

die minder weerbaar zijn of gepest 

worden, vaak in meerdere contexten 

een negatief zelfbeeld. En kunnen ze 

zichzelf steeds als klein en ver weg 

ervaren, terwijl ze anderen voort-

durend als groter en dichterbij zien. 

Vooral als mensen al van jongs af aan 

zijn gepest, hebben ze van pesters 

dominante personificaties gemaakt, 

deze ook opgeslagen in het geheugen 

waar ze als een soort algemene ‘pes-

ter’ blijven zitten. Zo’n onbewuste 

groep gegeneraliseerde pesters heeft 

enorme invloed op het welzijn en de 

weerbaarheid van mensen. Behalve 

het beeld van pesters, kan het ook 

een beeld zijn van iemand die erg do-

minant aanwezig in zijn of haar leven 

is geweest. Zoals een strenge moeder, 

agressieve vader, onaardig familielid, 

jaloers vriendinnetje, boze buurman 

of gemene juf.

Onbewust bang
Het kan daarom heel goed zo zijn dat 

iemand later een fijn leven heeft met 

lieve mensen om zich heen, maar 

onbewust nog steeds bang is om bij-

voorbeeld afgewezen te worden, kri-

tiek te krijgen of vernederd te wor-

den. Die angst, op identiteitsniveau, 

kan zo ver zijn weggestopt dat deze 

zich gaat uiten op andere logische ni-

veaus. Het kunnen angststoornissen 

worden, relatieproblemen, faalangst, 

spreekangst, burn-out, stressklach-

ten, buikpijn, hoofdpijn, eet- en ge-

wichtsproblemen, pijnklachten door 

te veel spierspanning enzovoort. 

Komt iemand niet erg weerbaar over, 

dan is het relatief gemakkelijk om 

met behulp van het sociaal panora-

ma een diagnose te stellen. En diag-

noses in de mentale ruimte zeggen 

ook wat er in de coaching of therapie 

gebeuren moet. Bij de vaststelling 

van een negatief zelfbeeld, gaan we 

dit positief maken. Soms is dit heel 

eenvoudig, maar als er een personi-

ficatie zoals een dominante ander of 

een pester in de weg staat, dan moet 

die eerst omlaag en aan de kant. De 

precieze stappen om dat te doen lees 

je in het handboek voor het sociaal 

panorama. (Sociale denkpatronen, NLP 

en het veranderen van onbewust sociaal 

gedrag – Lucas Derks – Kosmos Uitge-

vers). 

Onder druk
Onderstaande casus van een cliënt 

met een probleem waarbij je niet 

direct aan pesten denkt, laat perfect 

zien hoe de ruimtelijke diagnose de 

kern van het probleem blootlegt én 

naar de oplossing leidt. Een hoog-

opgeleide man van 45, laten we hem 

Piet noemen, voelde zich constant 

onder druk staan. Hij zat tegen een 

burn-out aan en met die klacht 

kwam hij in mijn praktijk. De con-

text betrof vooral zijn werk, maar 

ook in andere sociale situaties, zoals 

in zijn gezin, voelde hij veel druk. 

Hoe zag zijn sociaal panorama eruit?

Hij ervaarde andere mensen heel 

dichtbij en groot en zag zijn zelf-

beeld klein en op zes meter afstand. 

Door Piet zich op dit gevoel te laten 

concentreren en hem dit in de 

mentale ruimte te laten ervaren, 

werd de oorzaak snel duidelijk. Toen 

ik ernaar vroeg, kwamen er drie 

situaties uit zijn verleden naar boven. 

Het eerste beeld had te maken met 

het moeten presteren op zijn werk. 

Hij zag zijn collega’s, leidinggeven-

de en werkgever dichtbij, op vijftig 

centimeter afstand en groot. Zijn 

zelfbeeld was juist heel klein en op 

zes meter afstand. 

De tweede situatie die hij voor zich 

zag, was een serie beelden van zijn 

school -en studietijd. Hij zag weer 

zijn docenten en studiegenoten groot 

en dichtbij en zijn zelfbeeld klein en 

ver weg. Het derde beeld was van een 

situatie, toen hij vijf jaar was, bij de 

bakker. Hierover zometeen meer.

Klein zelfbeeld
Piet moest presteren, op school, in 

zijn studie en later in zijn werk, maar 

ook in privésituaties moest hij altijd 

aan hoge verwachtingen voldoen. 

Zijn positieve intentie hierbij was 

aanzien krijgen, gezien en gehoord 

worden. En zijn hogere positieve 

intentie was dat hij zich veilig wilde 

voelen. Piet was op zijn derde met 

zijn hoogopgeleide ouders vanuit 



10 I N Z I C H T No 7 8  |  N a j a a r  2 0 2 2 11I N Z I C H T No 7 8  |  N a j a a r  2 0 2 2

NLP en Veerkracht

Syrië naar Nederland gevlucht. Zijn 

moeder stuurde hem op een dag 

toen hij bijna vijf jaar was, naar de 

bakker voor brood. Hij sprak nog 

niet zo goed Nederlands. Het brood 

bestellen lukte niet zo goed en het 

bakkersmeisje was erg onaardig te-

gen hem en deed zeker geen poging 

om hem te begrijpen. De volwassen 

klanten die stonden te wachten, 

hielpen Piet ook niet en keken hem 

afkeurend aan. Een jongen die een 

paar jaar ouder was, zei nog tegen 

hem: “Wat doe je hier, ga terug naar 

je eigen land.” Hij ervaarde zijn zelf-

beeld in die situatie als heel klein en 

ver weg. De anderen zag hij groot en 

heel dichtbij én ze keken boos naar 

hem. Hij voelde zich angstig en niet 

geaccepteerd.

Personificaties  
Zoals eerder gezegd, als je als kind 

gepest wordt, maar later als volwas-

sene niet meer, kun je nog steeds dat 

angstgevoel voor andere mensen 

hebben. Dit probleem wordt meest-

al veroorzaakt door het opgeslagen 

beeld van de pester(s) dat geprojec-

teerd wordt in je onbewuste mentale 

ruimte, de personificaties. Deze 

interne pesters zijn meestal groot, 

dichtbij, kijken gemeen, maken 

dreigende bewegingen en zeggen 

dingen als ‘jij bent een sukkel’ en 

‘we willen jou hier niet’. Piet hoorde 

in elke situatie mensen zeggen dat 

‘ie terug moest gaan naar zijn eigen 

land en hier niks te zoeken had. Ter-

wijl hij dit alleen in de situatie bij de 

bakker in het echt had meegemaakt. 

De groep volwassenen en ook de 

jongen heeft hij toen omgevormd tot 

de personificaties van de onveilige 

buitenwereld. Zijn sociaal panorama 

is daardoor vol met grote mensen die 

heel dichtbij staan, terwijl hij zichzelf 

ervaart als klein en ver weg. Dit is na-

tuurlijk volledig onbewust gebeurd, 

zoals de meeste mensen zich niet 

bewust zijn van de beelden in hun 

mentale ruimte. Je hoort mensen 

dan bijvoorbeeld regelmatig zeggen 

dat ze zich heel klein voelen, of dat ze 

het gevoel hebben niet bij zichzelf te 

kunnen blijven, dat anderen gemak-

kelijk over hen heen lopen, dat ze het 

gevoel hebben altijd aan de zijkant te 

staan of dat er op hen wordt neerge-

keken. Het zijn allemaal uitingen van 

een negatief zelfbeeld in een bepaal-

de context. 

Gezonde weerbaarheid
Iemand met een interne pester of 

intern dominant figuur, kan stra-

tegieën ontwikkelen om met deze 

angst om te gaan en daardoor pro-

beren weerbaar te zijn. Zoals Piet die 

van jongs af aan te veel zijn best ging 

doen om respect te krijgen. Hij haal-

de bijvoorbeeld de hoogste cijfers, 

slaagde cum laude, deed een zware, 

indrukwekkende vervolgopleiding, 

werd workaholic, maar kreeg daar-

door een burn-out. Zijn onbewuste 

strategieën hielpen hem dus niet 

om echt van binnenuit weerbaar te 

zijn. Hij leek sterk en weerbaar aan 

de buitenkant maar van binnen was 

hij heel kwetsbaar en bang. Voor zijn 

gevoel kreeg hij nooit respect, werd 

hij nooit serieus genomen, was hij 

bang om fouten te maken en voelde 

hij zich onveilig. Wat zou Piet wel 

weerbaar hebben gemaakt en welke 

hulpbronnen zou hij daarbij nodig 

hebben gehad? Tijdens mijn sessies 

met hem, kwamen we uit op een 

positief zelfbeeld en de kennis van 

de NLP-vooronderstelling dat ieder 

gedrag een positieve intentie heeft. 

Naast de uitleg gaf ik hem nog wat 

versterkende suggesties mee die goed 

aansloten op zijn leergierige aard. 

Door vanuit nieuwgierigheid naar 

het gedrag van mensen te kijken, kun 

je dat gedrag gemakkelijk bij anderen 

laten en het niet of minder op jezelf 

betrekken. Op deze manier creëer 

je een natuurlijke grens en daarmee 

een stuk zelfbescherming. En dus 

een gezonde positieve weerbaarheid.

Positief zelfbeeld
Ik liet Piet associëren in de peri-

ode waarin hij brood moest gaan 

halen. Ik gaf hem de hulpbronnen 

vlak voordat hij binnenstapte bij de 

bakker. Met de technieken van het 

sociaal panorama veranderden we 

zijn negatief zelfbeeld van klein en 

ver weg, naar een positief zelfbeeld 

van onder andere groot en dichtbij. 

Met de NLP interventie een hulpbron 

overbrengen van het oudere naar 

de jongere zelf, gaf Piet zijn vijfjarige 

zelf de vooronderstelling mee dat 

ieder gedrag een positieve intentie 

heeft. Helaas gaf dit niet het gewens-

te resultaat. Doordat zijn moeder 

hetzelfde probleem had, konden de 

hulpbronnen niet goed geaccepteerd 

worden door zijn jongere zelf. In een 

licht therapeutische hypnose, reisde 

de volwassen Piet naar de periode 

dat zijn overgrootouders van moe-

ders kant, vier jaar waren. Zij kregen 

de hulpbronnen, waaronder het 

herkaderen van gedrag en serieus 

genomen worden, die ze graag wil-

den hebben en aanleren. Want hoe 

verder terug in de tijd, hoe makke-

lijker de hulpbronnen geaccepteerd 

worden. Hierna konden overgroot-

ouders, grootouders, en moeder er-

mee opgroeien. Piets jongere versie 

kreeg de hulpbron nu genetisch mee 

en ook door de opvoeding van een 

moeder met een positief zelfbeeld én 

de kennis van een NLP-vooronder-

stelling. 

Nu zijn jongere zelf de benodigde 

hulpbronnen had, associeerde hij 

weer in de context van de bakker 

toen hij vijf was. Kleine Piet ging 

met een heel ander gevoel naar 

de bakker en toen het meisje niet 

aardig deed, kon hij het bij haar 

laten en zich nieuwsgierig afvragen 

of ze misschien haar baan niet leuk 

vond. Doordat Piets jongere versie 

nu een positief zelfbeeld had, groot 

en dichtbij, vielen de andere mensen 

hem niet meer op. Hij kon dankzij 

zijn positief zelfbeeld bij zichzelf 

blijven en in zijn sociaal panorama 

ervaarde hij anderen kleiner en 

verder weg. Ook de jongen die een 

nare opmerking maakte, was klein 

geworden en ver weg. Hij zei niets 

meer. Piets jongere zelf kon 

een positief gevoel over zichzelf 

houden, ondanks dat het bakkers-

meisje nog steeds niet aardig was. Hij 

groeide geassocieerd op en toen hij 

aankwam in het hier en nu, merkte 

hij dat het gevoel van druk weg was.

In zijn future pace, in de volgende 

vergadering op zijn werk, zag hij 

anderen verder weg en ongeveer 

even groot als hijzelf was. Door zijn 

positief zelfbeeld voelde hij zich vei-

lig en kon daardoor met een rustige 

stem en een positieve houding zijn 

mening en grenzen aangeven. 

Hij bekeek het gedrag van zijn col-

lega’s en leidinggevende veel posi-

tiever. En in zijn gezin had hij niet 

meer de behoefte om alles perfect 

te moeten regelen. Zijn vrouw en 

kinderen kon hij veel meer ruimte 

geven. Hij liet zijn kinderen meer 

hun eigen gang gaan zonder alles te 

controleren en hij voelde zich niet 

meer afgewezen als zijn vrouw een 

andere mening had. Én er was geen 

angst meer om afgewezen te worden 

als hij een foutje maakte, geen faal-

angst meer en meer ontspanning in 

werk en privé. n

Lucas Derks PhD, Sociaal Psycholoog, 
NLP-trainer en ontwikkelaar van het 
Sociaal Panorama, geeft MSP-training in 
Nederland op 24, 25 en 26 maart 
2023. 

Meer informatie: 
Sociaal Panorama Consultant training op 
sociaalpanorama.nl, de Mental Space Psycho-
logy trainingen op coaching-therapie.nl en op 
msp-academy.nl. 
Op somsp.com vind je meer informatie over 
ruimtelijke diagnostiek en een verwijzing 
naar het bijbehorende boek MSD-1. 

Waarom met NLP de ruimte in? 

In 1988 publiceerden de NLP-ers Tad James 
& Whyatt Woodsmall het boek Timeline 
Therapy. Ze modelleerden de variaties in hoe 
mensen tijd als een soort lijn in de ruimte 
representeren en de gevolgen die dat voor 
hun leven heeft. Conclusie: de tijdlijn bepaalt 
een groot deel van iemands persoonlijkheid.
In 1994 kwam sociaal psycholoog en 
NLP-trainer Lucas Derks tot een vergelijk-
bare conclusie: mensen representeren alle 
relevante personen in een soort landschap 
om hen heen. Het ‘sociaal panorama’ werd 
beschreven in 1996 in het boek Essenties van 
NLP (Derks & Hollander). 
Nadat beide ruimtelijke modellen – de 
persoonlijke tijdlijn en het sociaal panorama 
– al jaren een grote vlucht in de NLP-wereld 
hadden genomen, begonnen ook psycho-
logen onderzoek te doen naar de invloed 
van tijd en menselijke relaties in de mentale 
ruimte. En dit onder de binnen wetenschap-
pelijke kringen geaccepteerde naam Spatial 
Cognition. 
Mental Space Psychologie is een overkoepe-
lende term en een poging om de NLP-praktijk 
met sociale wetenschappen te verbinden 
en daarbij veel meer inzicht te winnen. Die 
inzichten komen momenteel uit verschillen-
de hoeken. Ten eerste worden bestaande 
ruimtelijke psychotherapievormen (zoals 
systeemopstellingen, sociaal panorama, time 
line therapy en clean space) beter begrepen. 
Ook ontstaat een verdiept inzicht in hoe per-
soonlijkheidsstoornissen, depressie, trauma 
en eetproblemen in de mentale ruimte func-
tioneren en wat dat voor de bijbehorende 
behandelingen betekent. Door naast neuro 
en linguïstiek ook ruimte op de voorgrond te 
zetten, zou NLP nog aan verdere praktische 
kracht kunnen winnen. Ook wordt het mo-
gelijk om op het vlak van psychodiagnostiek 
en de theorieën over waarneming, geheugen 
en imaginatie, een uitwisseling te starten 
met de academische wereld. Deze relatie 
laat momenteel helaas nog veel te wensen 
over. Vandaar dat regelmatige bijdragen in 
INZICHT rond het thema mentale ruimte 
onmisbaar zijn.



Veerkracht vergelijk ik wel eens met een in-

nerlijke kurk. Sommige mensen komen altijd 

weer bovendrijven na elke zware periode 

terwijl anderen kopje onder gaan. Veerkracht 

is het vermogen je weer op te richten en je 

weg te vervolgen. Het wordt mede bepaald 

door je vorming: de manier waarop je bij-

voorbeeld hebt geleerd je aan te passen, hoe 

je veiligheid genereert, de familie waar je uit 

komt, welke eigenschappen werden omarmd 

of juist werden afgewezen... Dit alles heeft 

invloed op je denkbeelden en overtuigingen. 

Maar ook je levenshouding en lichaams-

houding zijn gerelateerd aan elkaar. Iemand 

die geleerd heeft door te zetten en zich een 

weg uit de ellende te vechten, heeft een hoge 

spiertonus. Dit zie je bijvoorbeeld aan chro-

nisch opgetrokken en verkrampte schou-

ders of een ‘verharde’ borst met vastgezette 

ademhaling. Terwijl als je hebt geleerd jezelf 

als hulpeloos te zien of op heel jonge leef-

tijd al getraumatiseerd bent, kamp je vaak 

met een spierzwakte. Dat kun je aflezen aan 

bijvoorbeeld een lusteloze, onderuitgezakte 

houding. Die spiertonus vertelt iets over onze 

veerkracht, maar bijvoorbeeld ook aan je rug 

en knieën kun je je mentale weerbaarheid af-

lezen. Iemand die snel door zijn knieën zakt, 

is vaak minder veerkrachtig. Of denk aan 

uitdrukkingen als ‘recht je rug’, en ‘toon eens 

wat ruggengraat’. Van onze ouders krijgen 

we, behalve onze genetische aanleg, ook mee 

hoe we als kind kijken naar een situatie, hoe 

we deze duiden en onze rol daarin aanne-

men. Waar de één leert dat het veilig is om 

te blijven zitten waar je zit, zal de ander zijn 

veiligheid juist zoeken in controle krijgen en 

doorbijten.

Belastbaarheid
Een interessant gegeven is dat er een link 

is tussen veerkracht en belastbaarheid. Elk 

individu heeft zijn eigen draagkracht. Deze 

draagkracht is gebaseerd op en heeft een 

directe relatie met problemen die daad-

werkelijk onszelf betreffen. Dat verklaart 

waarom mensen als ze ernstig ziek zijn toch 

wonderbaarlijk veel kracht en veerkracht 

kunnen hebben. Wanneer word je dan over-

belast? Je wordt overbelast als je zaken op je 

schouders legt die niet van jou zijn. Er is een 

verschil tussen jouw zaak, mijn zaak en Gods 

zaak, ofwel de dingen in het leven waar we 

geen invloed op hebben. Wie niet goed het 

verschil daartussen weet en als kind verant-

woordelijkheden toegeschoven kreeg die te 

groot waren en bij de ouders hoorden, heeft 

vaak grote moeite om te ervaren waar eigen 

grenzen liggen. Zeker als je grens gekoppeld 

is aan het beeld dat je over jezelf hebt. Als je 

jezelf bijvoorbeeld ziet als sterk en behulp-

zaam en dit een belangrijk onderdeel is van 

je identiteit, dan kun je en wil je vaak geen 

‘nee’ zeggen. Met BML-coaching laten we de 

cliënt daadwerkelijk ervaren hoe hij of zij de 

last van een ander meezeult.

Wat maakt dat de één veel veerkracht heeft en de ander juist niet? 
De Body & Mind Language-methode van Jos Dolstra maakt het 
mogelijk dit te ontdekken via signalen van je lichaam. Door je 
lichaamshouding, je lichaamstaal maar ook bijvoorbeeld door 
hoe je loopt en zelfs hoe je je knieën beweegt. 

Veerkracht aflezen aan en 
veranderen met lichaamstaal
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Door: Jos Dolstra

Jos Dolstra studeerde 
danstherapie en NLP. Ze 
ontwikkelde de methode 
Body & Mind Language 
waarbij gesproken taal, 
houding, gebaar en be-
weging elkaar versterken. 
Verder is ze auteur van 
drie boeken en hebben 
veel NLP coaches en 
trainers BML gevolgd.
Info: bmli.nl



Last dragen
De volgende BML-interventie is daar een 

mooi voorbeeld van: de cliënt loopt van de 

ene kant van de ruimte naar de andere kant 

en de coach gaat met zijn of haar volle ge-

wicht aan hem of haar hangen. Deze inter-

ventie maakt niet alleen bewust hoe zwaar 

de last is om te dragen, ze toont ook hoe 

de cliënt ermee omgaat. Sommige mensen 

blijven uit gewoonte worstelen om door te 

gaan. Ze hebben niet door dat ze zichzelf en 

hun systeem chronisch overbelasten. Je kunt 

dit doorbreken door de cliënt hierbij stil te 

laten staan en hem of haar er fysiek bewust 

van te laten worden. Laat de cliënt eerst 

deze interventie ervaren en stel hierna een 

aantal vragen. Informeer bijvoorbeeld naar 

de opgedane inzichten, welke last je cliënt 

draagt, vanuit welke overtuiging of waarde 

dit gebeurt en hoe het komt dat de cliënt 

ermee doorgaat. Laat de cliënt daarna van de 

ene kant van de ruimte naar de andere kant 

lopen zónder dat je aan hem of haar hangt. 

Vraag vervolgens naar het verschil. Wat 

precies heeft de cliënt achtergelaten en niet 

meegetild?

Veerkracht en angst
Niet alleen gewoonte, maar ook angst heeft 

invloed op je veerkracht. Mensen die wor-

stelen met angstgevoelens, hebben minder 

veerkracht. Goed om te weten is dat er een 

verschil is tussen angst en vrees. Angst heeft 

vaak betrekking op het heden; je bevindt je 

in een bedreigende situatie. Vrees betreft 

het vooraf negatief invullen van de toe-

komst. Wanneer angst chronisch is, heb je 

als mens de neiging om letterlijk terug te 

deinzen, te verstarren, je schrap te zetten, 

inactief te worden en de moed te verliezen. 

De flexibiliteit en de weerbaarheid verdwijnt, 

omdat angst het bewustzijn vernauwt.  Je 

durft jezelf niet te tonen of te uiten. Dit komt 

omdat angst de afweermechanismen van je 

persoonlijkheid activeren wat kan leiden tot 

isolement en verstarring.

Tegenover die angst voor het leven staat de 

kunst om te leven. Om dat wat echt in je leeft 

en tot uitdrukking wil komen, tot werke-

lijkheid te maken. Leven vraagt om dwars 

door het lijden heen te gaan, dwars door 

soms onvermijdelijke processen die moeilijk 

zijn maar bij het leven horen. Waar angst en 

vrees ons afremmen en vastzetten, nodigt le-

venskunst ons uit om in beweging te komen, 

nieuwe inzichten op te doen, op te veren 

en te durven veranderen. De vraag is dus: 

kunnen we onszelf opnieuw leren kennen en 

onderzoeken om zo nieuwe inzichten te krij-

gen waardoor we de bron aan kunnen boren 

waarmee we het leven beter aankunnen?  

Dat kan zeker, maar daarvoor is het nodig 

dat je helder krijgt vanuit welke denkbeelden 

en overtuigingen je tot nu toe hebt geleefd. 

Hoe je aankijkt tegen het leven. Deze over-

tuigingen en oude ervaringen hebben jouw 

beeld rondom veerkracht gevormd. Maar dat 

betekent niet dat je als mens gedoemd bent 

dezelfde routes te volgen als onze opvoeders. 

Of dat je niet in staat bent langzaam de grens 

van je eigen model van de wereld op te rek-

ken en te herzien. 

Lichaamstaal
Dat doe je niet alleen dankzij informatie die 

je uit gesproken taal kunt halen, juist ook je 

lichaam zelf geeft veel aanwijzingen over de 

juiste richting. Onverwerkte en niet geuite 

emoties worden opgeslagen in ons lichaam. 

Pijnlijke emoties die we ons niet graag willen 

herinneren, duwen we diep weg. Soms is de 

pijn zo intens dat we er een sterke verdedi-

gingsmuur omheen bouwen die met praten 

alleen moeilijk te doorbreken is. Niet vanuit 

onwil, maar eerder uit onmacht. Door te 

bewegen, activeer je de verstarde emoties 

en komen er overtuigingen vrij. Zo breng je 

onbewuste aannames terug in het bewuste. 

Binnen de methode Body & Mind Language 

werken we met gesproken taal én lichaams-

taal omdat deze samenwerking effectief is.

Lichaam en geest
Wanneer we lichamelijk uitgeput of verzwakt 

zijn, heeft deze conditionele staat ook invloed 

op ons denken en voelen. We kunnen emo-

tioneel minder aan. Omgekeerd werkt dit 

net zo. Als je psychisch verward of overbe-

last bent, heeft dit effect op je lichamelijke 

gesteldheid. De informatie die ons lichaam 

ons vertelt, is te vertalen naar onze psyche. 

De informatie waarover dit precies gaat, kun 

je (bij jezelf of een cliënt) 

achterhalen met BML-inter-

venties. Bijvoorbeeld door 

je knieën eens helemaal 

vast te zetten. Voel hoe je 

jezelf schrap zet. Probeer op 

deze manier eens in bewe-

ging te komen en ervaar 

wat dat met je doet. Welke 

inzichten levert dit op? Zet 

jij jezelf schrap in het leven? Laat je knieën 

vervolgens eens helemaal los en beweeg met 

losse knieën. Welke inzichten krijg je nu? Wat 

vertelt deze beweging jou?

Vernieuwd bewegen
Ga nu eens naar de situatie die je wil onder-

zoeken en plaats deze ergens in de ruimte. 

Jouw knieën staan voor je veerkracht. Hoe 

‘stel’ je jouw knieën op dit moment af? Ben je 

te flexibel en meegaand of juist te stram en 

gecontroleerd? Wat doe je nu en wat levert 

dit jou op? Vraag je vervolgens af hoe je met 

veerkracht om zou willen gaan. Beweeg weer 

naar dezelfde situatie en laat je knieën en je 

tred aanvoelen in overeenstemming met wat 

voor jou de juiste manier zou zijn om met 

veerkracht om te gaan. Je zult merken dat 

de vernieuwde manier van bewegen direct 

iets doet met de waarneming van de situatie. 

Welke inzichten geeft dit jou? Vraag je eens 

af wat je precies hebt aangepast. Stel je voor 

dat je jouw knieën wat meer hebt aangespan-

nen, kun je dan aangeven wat precies in jou 

meer aangespannen mag worden in relatie 

tot veerkracht? Als je juist losser bent gaan 

bewegen, wat in jouw overtuigingen mag 

dan losser in relatie tot veerkracht?

Compensatie en essentie
Om onze eigen persoonlijkheid te kunnen 

identificeren, vergelijken we onszelf vaak 

met anderen. Deze vergelijking kan mede 

leiden tot het ontstaan van gevoelens van 

bijvoorbeeld minderwaardigheid. De pijn 

van minderwaardigheid is zo intens dat we 

deze gevoelens maskeren en overgaan tot 

compensatie. Deze compensatie kan zich 

uiten in perfectionisme, altijd betrouwbaar 

willen zijn, vechten voor je bestaansrecht, 

succes willen uitstralen, et cetera. Altijd door 

willen gaan in situaties waar anderen het bijl-

tje al lang hebben neergegooid, kan lijken op 

kracht, maar als dit gedrag wordt ingezet als 

compensatie, loop je er uiteindelijk op leeg. 

De drijfveren voor de getoonde ‘veerkracht,’ 

komen voort uit de persoonlijkheid die zich 

veilig en vooral ‘iemand’ wil voelen. Komt 

onze veerkracht juist voort uit onze missie, 

onze lotsbestemming, dan is ons handelen 

gekoppeld aan een hoger bewustzijnsniveau. 

Veerkracht heeft hier geen bewijsdrang in 

zich, maar laat datgene zien wat zich écht 

wenst te ontvouwen en hoort bij wie je we-

zenlijk bent.

Dat betekent dat veerkracht op zijn motieven 

mag worden onderzocht om van ‘ik wil en 

zal’ te transformeren naar ‘creatie en ma-

nifestatie van dat wat er is’. En daar kunnen 

BML-technieken een prachtig hulpmiddel bij 

zijn. n

'Je wordt overbelast als je 
zaken op je schouders legt 
die niet van jou zijn’
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Toen ik het thema Veerkracht 

voor deze INZICHT zag, bracht 

het mij terug naar de tijd dat 

mijn partner en ikzelf in ons 

landhuis in Drenthe woonden. 

We gingen regelmatig wandelen 

in een van de omliggende bossen 

met hun kenmerkende hoge spar-

ren. Soms waaide het hard en dat 

maakte de ervaring net iets bijzon-

derder. Dan keek je omhoog en zag je 

de hoge bomen gezamenlijk vieren 

van links naar rechts. Met gemak en 

flexibiliteit. Het gaf een mysterieus 

en toch ook klein en onzeker gevoel. 

Ieder moment leken de bomen om-

ver te vallen, als ze maar net te ver 

de ene of andere kant op zwaaiden. 

Tot we op een dag met de boswach-

ter door hetzelfde bos liepen en die 

ons iets heel anders vertelde. Hij zei: 

‘Weet je voor welke bomen je wel 

moet oppassen? Het zijn de bomen 

die stevig lijken, waar geen beweging 

in zit, omdat die ieder moment kun-

nen omvallen. De bomen die meters 

heen en weer bewegen, zijn de meest 

krachtige.’ 

Veerkracht. Ergens voor staan in 

tijden dat het moeilijk is. Wanneer 

alles en iedereen je omver lijkt te 

willen blazen, blijf jij op je plek staan. 

Met de nodige flexibiliteit, maar 

wel gegrond in wie jij bent en wat 

jij belangrijk vindt. De eeuwenoude 

bomen hebben de nodige stormen 

doorstaan en dat heeft er juist voor 

gezorgd dat ze nu zo veerkrachtig 

zijn. 

Veerkracht. Het is een bijzondere sa-

menvoeging van twee woorden: veer 

en kracht. Het woord ‘veer’ heeft 

allerlei spirituele betekenissen. In 

diverse culturen betekent het vinden 

van een veer dat je op een hoger spi-

ritueel pad bent gekomen. De start 

van een volgende fase in je leven. Het 

woord ‘kracht’ wordt vaak geasso-

cieerd met narcisme, masculiniteit 

en dominantie. Maar werkelijke 

kracht is het hebben van moed om in 

moeilijke tijden te doen wat nodig is. 

Voor jezelf en anderen. Wanneer een 

dierbare is overleden om de kracht 

te hebben dankbaar te zijn en terug 

te denken aan de goede momenten. 

Wanneer je bang bent om je baan 

op te zeggen en toch de stap zet en 

gaat voor wat je echt wilt. Werkelijke 

kracht is kwetsbaar durven zijn als 

voorbeeld voor anderen. Kracht is de 

moed om sterk te zijn op momenten 

dat je het op wilt geven. Wanneer je 

uit een dieptepunt in je leven komt 

en je jezelf opraapt en doorgaat. Om 

er uiteindelijk sterker uit te komen. 

Als een veelzijdiger en completer 

mens. 

Veerkracht is een eigenschap -een 

spier die je kunt trainen- die harder 

nodig is dan ooit tevoren. Veel men-

sen hebben het vandaag de dag niet 

makkelijk. We kennen de hoogste 

inflatie sinds de Tweede Wereldoor-

log. We hebben een woningcrisis, een 

stikstofcrisis, een klimaatcrisis, een 

Oekraïnecrisis. Dat vertaalt zich naar 

het alledaagse leven. Boeren die ge-

confronteerd worden met gedwon-

gen reorganisaties en onbetaalbare 

investeringen. Meer dan één mil-

joen mensen die ernstige financiële 

problemen hebben en hun energie-

rekening voor komende winter niet 

meer kunnen betalen.  We leven in 

Veerkracht uitdagende tijden waarin veerkracht 

geen overbodige luxe meer is. 

Ik vraag mensen regelmatig wel-

ke associaties ze hebben bij NLP. 

Op nummer 1 met stip staat altijd: 

positief denken. Dat is makkelijk 

wanneer alles goed gaat. Wanneer je 

wind mee lijkt te hebben en het leven 

je toelacht. Maar hoe ben je in tijden 

van stress, onzekerheid en turbulen-

tie? Juist in die tijden gaat het erom 

dat je staat voor wie jij bent en wat jij 

belangrijk vindt.

Ik leer mijn cliënten en deelnemers 

regelmatig de Kwadrant van Veer-

kracht. Om de spier van veerkracht 

sterk te krijgen. Het kwadrant be-

staat in de meest eenvoudige vorm 

uit vier vragen die je jezelf stelt in 

een lastige situatie. 

Vraag 1: Wat is voor jou belangrijk in 

deze situatie? 

Vraag 2: Wat is voor jou belangrijk in 

het leven? 

Vraag 3: Wat is voor de ander belang-

rijk in deze situatie? 

Vraag 4: Wat is voor de ander belang-

rijk in het leven? 

Veel mensen ontdekken -tot hun 

grote verrassing veelal- dat de waar-

den van jezelf en de ander dichterbij 

liggen dan je in eerste instantie zou 

vermoeden. Het gedrag dat volgt uit 

de identificatie van waarden is meer 

begrip voor elkaars standpunt, bete-

re communicatie en meer liefde en 

respect voor elkaars wereldmodel. 

Jezelf deze vragen stellen, zorgt er-

voor dat je niet alleen veerkracht op 

lange termijn versterkt, maar brengt 

je op het moment van crisis ook 

direct in verbinding met de ander en 

de persoon die je wilt zijn. 

Ik wens je een veerkrachtig leven toe.  

Vincent n

NLP en Veerkracht

Dr. Vincent van der Burg is psycholoog, 
neuro-econoom en NLP trainer. Samen 
met Marcel Meijlink is hij directeur van 
opleidingsinstituut UNLP.  Hij is auteur van 
de bestseller ‘Het Boek voor Coaches’ en 
van het binnenkort te verschijnen boek ‘De 
Kracht van Familieopstellingen’. Hij heeft 
een coachpraktijk in Amsterdam waarin hij 
cliënten en teams begeleidt op het gebied 
van high performance. 
Info: unlp.nl
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Door: Chantal Bieshaar

Te-patronen  doorbreken

Hoe kan het dat de ene persoon goed 

met stressvolle situaties en teleurstel-

lingen om lijkt te gaan en het de ander 

niet lukt om er na een tegenslag weer 

bovenop te komen? Vaak hebben te-

patronen, waarbij je iets te veel of te 

vaak doet, ermee te maken. Als je je 

eenmaal bewust wordt van het feit dat 

het hokje waarin je jezelf (of anderen) 

hebt gezet en inzicht krijgt in welke 

situaties jij floreert, kun je er je 

superpower van maken en je 

te-patroon doorbreken.

Chantal Bieshaar is eigenaar en 
NLP-trainer van Heart Systems 
Nederland. “De ander ondersteu-
nen in het proces van ontwikke-
ling, het nemen van de regie en het 
durven volgen van de eigen passie. 
Bewust worden dat je dit zelf kunt 
beïnvloeden, en dit aan anderen 
overbrengen. Dat is mijn passie”.



Als je mensen die goed met stress en 

tegenslag weten om te gaan naast 

mensen zet die dat niet goed lukt, 

zul je ontdekken dat ze beide een 

andere strategie hanteren. Zodra er 

sprake is van een stresssituatie, heb 

je de keuze om er een schepje van 

hetzelfde bovenop te doen óf je kunt 

ervoor zorgen dat je een tegenbe-

weging maakt. En juist de mensen 

die het moeilijkste herstellen, doen 

er meestal (onbewust) een schepje 

bovenop. Want net als dat te veel 

sporten en te veel eten niet goed is 

voor je lichaam, kan een ‘te’ van een 

bepaalde strategie aanleiding zijn 

tot problemen in je veerkracht. Zo is 

perfectionisme in normale om-

standigheden een kwaliteit. Je bent 

namelijk erg goed in zien wat er nog 

niet goed is. Maar heb je deze strate-

gie de hele dag aan staan, dan raakt 

je brein overbelast en leidt dit tot 

disbalans. En net als het veranderen 

van je beweeg- of eetpatroon, is ook 

het veranderen van je aangeleerde 

strategieën een interessante uitda-

ging. Maar inzicht in en voldoende 

flexibiliteit ten aanzien van je onder-

liggende strategieën en patronen, is 

wel de sleutel tot meer veerkracht.

Herstelvermogen
In tegenstelling tot de meeste men-

taal gerichte definities ten aanzien 

van veerkracht, vind ik de meer 

technische definitie interessanter: 

‘het vermogen om na te zijn uitgerekt 

of ingedrukt, weer de oorspronkelij-

ke vorm of positie aan te nemen’. Als 

we dit koppelen aan onze strategieën 

en (voorkeurs)patronen, dan heeft 

veerkracht te maken met het hebben 

van het vermogen om te herstellen. 

Het vermogen om nadat je je super-

power hebt benut (je voorkeursstra-

tegie en daarmee samenhangende 

patronen), jezelf te herstellen door 

een andere positie aan te nemen. En 

dat is wat er vaak misgaat als we het 

hebben over veerkracht. We zijn wel 

in staat om onze superpower in te 

zetten – meestal ook onze automati-

sche piloot - maar hebben niet in de 

gaten wanneer we gas terug moeten 

nemen. Er is geen keuze.

Te optioneel
Een voorbeeld. Ik ben van nature 

erg optioneel. Ik vind het heerlijk 

om veel ballen in de lucht te houden, 

hou van uitdagingen, doe veel din-

gen door elkaar en heb er ook niet 

erg veel last van als er af en toe een 

‘bal’ op de grond valt. Mijn ervaring 

is dat ik het meest efficiënt ben als ik 

het druk heb. Als het namelijk niet 

druk is (bijvoorbeeld tijdens va-

kanties), dan is er zo weinig struc-

tuur dat dit patroon mij tegen gaat 

werken en word ik inefficiënt. Dat is 

tijdens een vakantie natuurlijk prima 

en dan geniet ik daar ook van, maar 

in een werkcontext kan dit onhandig 

zijn. Signalen waar ik dan last van 

krijg, zijn dat ik mijn sleutels of tele-

foon een paar keer per dag kwijt ben, 

dat ik moeite heb om me te concen-

treren, van alles doe behalve wat er 

moet gebeuren en er relatief weinig 

uit mijn handen komt. Op zo’n mo-

ment ben ik te optioneel. Ik noem dit 

ook wel het ‘uit de bocht vliegen’.

Voorkeurspatroon herkennen
Er is in mijn geval gelukkig nooit 

iemand geweest die mij geholpen 

heeft om hier een handleiding bij 

te maken, dus dat heb ik zelf mo-

gen ontdekken. Ik wissel daarom 

mijn drukke periodes af met rustige 

periodes, om de balans te houden. 

Als ik bezig ben met het maken van 

een training en ik eindelijk mijn 

hyperfocus heb, dan ga ik door, ook 

al is het midden in de nacht. Ik heb 

mijn manier gevonden om dingen 

te plannen (het procedurele stuk) 

en neem meerdere keren per week 

de tijd om te mediteren om de boel 

stop te zetten. Het kennen van je 

voorkeursstrategie en -patronen, 

weten wat de signalen zijn wanneer 

er disbalans ontstaat en ontdekken 

wat voor jou de tegenhanger is die 

jou in balans brengt, zorgt ervoor dat 

je veerkrachtig blijft.

Strategie om te functioneren
Laat ik vooropstellen dat ik me kan 

voorstellen dat het soms handig kan 

zijn om dingen te benoemen. En om 

die reden kan het dus fijn zijn om 

aan de hand van een aantal factoren 

aan te geven of iemand bijvoorbeeld 

hoogsensitief, perfectionistisch of 

depressief is of misschien ADHD 

heeft. Eigenlijk zeggen we met een 

dergelijke diagnose niet meer dan 

dat iemand een bepaalde strategie 

laat zien in zijn dagelijkse functione-

ren. Een strategie die zich kenmerkt 

door bepaalde voorkeurspatronen, 

die zich in dergelijke situaties meest-

al in hun uiterste (de te variant) laat 

zien. Ik neem als voorbeeld ADHD 

erbij. Algemene kenmerken zijn: 

moeite met concentreren, druk zijn, 

dingen doen zonder na te denken 

en in sommige situaties juist weer 

een hyperfocus hebben. Met het 

gebruik van medicijnen poetsen we 

alleen de symptomen weg. Maar je 

leert iemand met ADHD dan niet 

om op zoek te gaan naar natuurlijke 

manieren om gezond en gefocust 

te kunnen leven. Bovendien is het 

apart dat we iemand tegen een 

bepaalde norm willen aanhouden. 

Welke norm precies? En waarom zou 

iemand gecorrigeerd moeten wor-

den naar een norm? Gaat het er niet 

gewoon om dat iemand ontdekt waar 

zijn superpower ligt en deze ten volle 

benut? En dat iemand hieromheen 

zichzelf ontwikkelt om met de dage-

lijkse dingen om te kunnen gaan?

Geen hokjes
Het probleem ontstaat als de diag-

nose de prognose wordt voor de 

rest van je leven. Door mensen in 

een hokje te stoppen, versterken 

we juist de inflexibiliteit. Behalve 

de persoon zelf, wordt ook het hele 

systeem rondom de persoon gesti-

muleerd om volgens dit hokje met 

de ander om te gaan. De persoon 

wordt te weinig uitgedaagd om zich 

buiten zijn eigen comfortzone - de 

voorkeursstrategie - te ontwikkelen. 

Daar waar een strategie flexibel is 

(een strategie is veranderbaar), is een 

diagnose rigide. Een systeem is na-

melijk niet gebaat bij flexibiliteit. Dat 

is namelijk vanuit een vast systeem 

niet te realiseren. Een systeem zorgt 

dus voor afhankelijkheid. Je blijft 

'Ik vind het heerlijk 
om veel ballen in 

de lucht te houden'
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zitten in een systeem van niet goed 

genoeg zijn, niet voldoen aan een 

norm. En als je in dit ‘niet goed zijn’ 

gaat geloven, wordt het je identiteit. 

En daar zit ook meteen de sleutel tot 

verandering.

Superpower
Belangrijk is dan ook de eerste stap: 

realiseren dat ons vermogen om 

dingen in hokjes te willen plaatsen, 

tegen ons gaat werken en juist de 

veerkracht laat afnemen. Een hokje 

is niet veerkrachtig, het is statisch, 

staat altijd op dezelfde plek, is onver-

plaatsbaar en daarmee niet flexibel. 

Wil je blijven geloven dat bepaald 

gedrag van jezelf onveranderbaar of 

beperkend is? Of is het gewoon jouw 

superpower, mits je deze slim inzet 

en je flexibel genoeg bent om andere 

patronen aan te leren die ervoor 

zorgen dat jij voldoende veerkracht 

hebt om met de dagelijkse dingen 

om te gaan? In plaats van dat jij je 

gaat aanpassen aan de wereld, ga jij 

zorgen dat de wereld bij jou past. Met 

andere woorden: zorg dat je een plan 

hebt met de wereld, anders heeft de 

wereld een plan met jou. 

Zelfinzicht
Zodra je gekozen hebt voor de ver-

anderbare strategie en het optimaal 

willen benutten van je superpowers, 

is het belangrijk om inzicht te krijgen 

in jezelf. Wat zijn jouw drijfveren, 

waar word jij blij van? In wat voor 

omgeving floreer jij het beste? Wat 

zijn je voorkeurspatronen? En wor-

den die ook benut in de omgeving 

waar je werkt of het meeste verblijft? 

Of komen die daar helemaal niet aan 

bod? 

Laat ik als voorbeeld weer ADHD 

erbij nemen. Algemene kenmerken 

waren: moeite met concentreren, 

druk zijn, dingen doen zonder na 

te denken en in sommige situaties 

juist weer een hyperfocus hebben. 

In NLP-patronen uitgelegd, is er 

waarschijnlijk (dit kan per individu 

verschillen) een voorkeur voor het 

optionele stuk, is er behoefte aan 

beweging of iets met de handen wil-

len maken (kinesthetisch), is er een 

flinke voorkeur voor het doen. Zodra 

er hyperfocus ontstaat, worden de 

details interessant. 

Vanuit het gedachtengoed van NLP 

hoef je nooit iets af te leren, hooguit 

iets bij te leren. Bovengenoemde 

patronen zijn al sterk ontwikkeld 

en het is handig om qua opleiding, 

werk en hobby een omgeving op 

te zoeken die hier grotendeels op 

aansluit. Een baan waarbij je de hele 

dag achter je bureau moet zitten, is 

dan minder passend. En als je daar 

toch voor kiest, zul je na werktijd de 

balans moeten zoeken in passende 

activiteiten die 

aansluiten op 

jouw voorkeurs-

strategie waar-

mee je de balans 

herstelt.

Flexibiliteit 
ontwikkelen
Als je met enige 

regelmaat in 

je leven ‘uit de 

bocht’ bent ge-

vlogen, dan kun 

je ervan uitgaan 

dat je op som-

mige patronen 

in de ‘te’-variant 

zit. Daar hoef je 

geen diagnose 

voor te hebben, 

want als je iede-

re keer opnieuw 

last hebt van 

stress-gerela-

teerde klachten 

(fysiek of men-

taal), is dat een 

duidelijk signaal 

dat er disbalans is in je veerkracht. 

Met dat grotere zelfinzicht kun je een 

volgende stap zetten. Want nu je weet 

wat jouw voorkeurspatronen zijn, 

wordt het belangrijk om de tegen-

overgestelde patronen bij te leren, 

zodat er meer keuze ontstaat tijdens 

uitdagende en/of stressvolle situa-

ties. Zoals hierboven als voorbeeld 

benoemd: als je van jezelf weet dat je 

voorkeursgedrag optioneel is, dan is 

het verstandig om het procedurele 

(meer planmatige) bij te leren. En 

dat jij degene bent die moet ontdek-

ken hoe dit voor jou werkt. Nog te 

vaak willen we een ander leren hoe 

hij/zij bijvoorbeeld moet plannen, 

maar wat voor de ene persoon werkt, 

werkt voor de ander niet. Afkijken 

is prima, maar als het niet werkt, 

onderzoek dan verder.

Nieuwe balans
Een paar voorbeelden? Als je iemand 

bent die veel beweging nodig heeft 

en niet kan stilzitten, maak dan slim-

mer gebruik van je day-to-day activi-

teiten, door bijvoorbeeld de trappen 

te nemen en met je fiets naar je werk 

te gaan. Maar leer ook te ‘zitten’ door 

bijvoorbeeld met korte mindfulness 

meditaties te beginnen. Begin dan 

niet met een half uur, maar met tien 

keer per dag een minuut. Ook dan 

train je jezelf om de boel even stop te 

zetten. 

Ben je iemand die goed is in weten 

wat de ander belangrijk of leuk vindt, 

start dan met het ontdekken van je 

eigen waarden en laat die eens af en 

toe voorgaan. Dit kun je doen door 

een tijdje bij elke activiteit die je ge-

durende een dag doet, jezelf de vraag 

te stellen of je deze activiteit zelf leuk 

vindt of dat je dit voor een ander 

doet. En jezelf regelmatig de vraag 

te stellen: ‘waarom is deze activiteit 

belangrijk voor mij’? En let dan op of 

het antwoord echt vanuit jezelf komt 

of toch gericht is op het iets doen 

voor of willen krijgen van de ander 

(bijvoorbeeld waardering). 

Denk je al drie jaar na over welke 

andere baan je graag zou willen heb-

ben, maar blijf je in de twijfel hangen 

omdat je nog steeds niet weet wat je 

wilt? Doe eens gek, kom in actie en 

bel een bedrijf op met het voorstel 

dat je een dag wilt meelopen. 

Door op tijd de ‘te’ eruit te halen en 

de beweging in de andere richting te 

maken, ontstaat er weer balans. En 

hoe meer flexibiliteit je hierin ont-

wikkelt, hoe groter je veerkracht. 

En tot slot: het allerbelangrijkste is 

de fun factor. Ben trots op je su-

perpowers en sta jezelf toe om met 

plezier bij te leren. Blijf zelf de regie 

houden, sta op als je valt en houd het 

leven en je leerproces luchtig. Want 

gelukkig zijn we allemaal uniek.n

'Maar leer ook te 
‘zitten’ door met 
korte mindfulness
meditaties te beginnen'
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Door:  Anja Jongkind

en Greet Vonk

Is PostTraumatische 
Groei  hetzelfde als 
veerkracht?

PostTraumatische Groei en veerkracht worden vaak als 
soortgelijke begrippen beschouwd. Hoewel ze gevoelsmatig 

dicht bij elkaar liggen, zijn het in de psychologie twee volledig 
verschillende begrippen. In dit artikel gaan we dieper in op 

PostTraumatische Groei (afgekort tot PTG) en de verschillen 
tussen PTG en veerkracht. We lichten toe wat PTG is, leggen 

het verschil met veerkracht uit, gaan in op hoe je PTG kunt 
realiseren én wat NLP daarin kan betekenen. 

Anja Jongkind en Greet Vonk 
werken sinds 2013 samen 
binnen Et Emergo. Ze hebben 
PTG-Coaching ontwikkeld en 
zijn gespecialiseerd in bewust-
zijnsontwikkeling. Ze maken de 
podcast Cadeautje verpakt in 
prikkeldraad, schrijven boeken 
en artikelen, ontwikkelden een 
e-learning en geven workshops, 
lezingen, inspiratiesessies en 
opleidingen op het gebied van 
PostTraumatische Groei (PTG). 
Anja is o.a. NLP Master-Practiti-
oner (1984) en was elf jaar direc-
teur van een gz/ggz-instelling.

Greet leerde circa 20 jaar 
geleden PTG-Coaching van 
Anja en deed wetenschappelijk 
onderzoek naar PTG dat in 
2019 werd gepubliceerd in het 
wetenschappelijke tijdschrift 
International Journal of Work-
place Health Management. 
www.sterker-door-ellende.nl 

manonkluten
Notitie
Cadeautje verpakt in prikkeldraad moet helemaal cursief, niet alleen het woord cadeautje
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Ellende blijft ellende
We willen eerst voor de zorgvuldigheid 

aangeven dat PTG geen heppie-de-peppie 

verhaal is. PostTraumatische Groei is inder-

daad een heel positief en hoopvol gedachte-

goed. Maar voor niemand is het meemaken 

van ellende fijn. Geen enkel mens uitgezon-

derd. Ook niet als het uiteindelijk tot iets 

goeds leidt. Iemand die midden in de ellende 

zit, heeft weinig aan uitspraken als dat je er 

sterker uitkomt. Daar word je eerder boos of 

wanhopig van, omdat met een dergelijke re-

actie de pijn niet erkend wordt. Het blijft dus 

echt ook een moeilijke periode. Maar bedenk 

dat als het dan toch al ‘slecht’ is, je de ellende 

maar beter kunt gebruiken om er iets waar-

devols mee te doen en die moeilijke periode 

niet te verspillen. In een Engels boek over 

PTG, Struggle Well, staat daarover een mooie 

zin: ‘Struggle is a terrible thing to waste’.

PostTraumatische Groei 
We leggen PTG graag uit aan de hand van de 

illustratie die op de cover van ons boek Post-

Traumatisch Groei - Sterker door ellende staat. 

 

In deze illustratie wordt prachtig weerge-

geven waar het over gaat bij PTG. Aan de 

linkerkant van de illustratie is alles zwart en 

grijs, het is ruig en er is onweer. Doffe ellende 

dus. Aan de rechterkant ziet het leven er een 

stuk mooier en actiever uit, ook al kunnen er 

dan nog wel wat wolkjes aan de horizon zijn. 

Dit beeld kun je realiseren na allerlei vormen 

van trauma, moeilijke periodes of andere 

ellende. 

Ingrijpende gebeurtenissen kunnen je leven 

stevig beïnvloeden. Of het nu het krijgen 

van een ziekte is, het meemaken van een 

burn-out of een depressie, het zien gebeu-

ren van een ongeluk, het ervaren van een 

echtscheiding, het verliezen van een baan of 

vooruitzichten daarop of andere ellende. Het 

is veelal heftig en ingrijpend, maar moeilijke 

tijden kunnen je levensloop uiteindelijk ook 

in positieve zin compleet transformeren. Je 

ziet in de illustratie dat een vrouw het doek 

van de ellende wegtrekt. Dat is dus PTG. Je 

ziet dat het leven er prachtig uit kan zien na 

tegenspoed. Sterker nog, dat je er sterker uit 

kunt komen dan je ooit eerder was. Eigenlijk 

is iedereen in aanleg in staat om het doek 

weer weg te trekken na tegenslag. Hoe heftig 

die ellende ook is. Het kan echt!

Mogelijkheden en groeigebieden 
Op deze illustratie is te zien wat er kan ge-

beuren met mensen die tegenslag, een moei-

lijke periode of andere ellende meemaken. 

Het plaatje laat zien dat we eraan kunnen 

bezwijken, erdoor in een overlevingsstand 

terecht kunnen komen, ervan kunnen her-

stellen en zelfs groei erdoor kunnen reali-

seren. Deze vier mogelijkheden zijn ook de 

fases die mensen doorlopen na ellende. In 

de illustratie lijkt het misschien dat je achter 

elkaar die fases doorloopt. In de praktijk is 

dat niet zo. Je gaat met vallen en opstaan door 

die fases heen en in het begin is bezwijken 

dominant aanwezig en aan het eind van het 

proces is dat groei. 

Er zijn vijf deelgebieden waarop die groei kan 

worden gerealiseerd: 

1.  Veranderingen in relaties met anderen

2.  Ervaren van nieuwe mogelijkheden

3.  Ervaren van persoonlijke kracht

4.  Veranderingen in religie, spiritualiteit of 

levensfilosofie

5.  Veranderingen in de waardering en bele-

ving van het leven

Verschil veerkracht en 
PostTraumatische Groei 
Uit bovenstaande illustratie komt naar voren 

dat veerkracht en PTG verschillende begrip-

pen zijn, en ook dat bij ieder mens in diverse 

situaties er verschillen zijn óf en wánneer 

er sprake zal zijn van veerkracht of PTG. Dat 

klinkt wat abstract en we leggen het daarom 

verder uit aan de hand van de illustratie.

Dat er grote verschillen te observeren zijn in 

hoe mensen trauma ervaren, heeft te maken 

met ons wereldbeeld en de elementen die dit 

beeld kunnen bepalen. Trauma is een subjec-

tief begrip. Dus welke overtuigingen je hebt, 

welke doelen en hoe belangrijk die doelen 

voor je zijn. Als je een vervelende ervaring of 

gebeurtenis meemaakt, start er een proces 

waarbij je bewust en/of onderbewust onder-

zoekt welke invloed dit op je leven heeft en in 

hoeverre datgene ‘past’ binnen jouw ver-

wachtingsbeeld of wereldbeeld. Met andere 

woorden: of ‘het gat’ tussen die beelden han-

teerbaar is en hoe ‘de waardering’ ervaren 

wordt. Als dit gat hanteerbaar is, wordt er 

een beroep gedaan op je veerkracht om weer 

de oude te worden. Als het niet hanteerbaar 

is, kan het proces van PTG uitkomst bieden 

om over de ellende heen te groeien. Dan 

word je niet meer de oude, maar ontwikkelt 

zich wel een completere versie van jouzelf.  

  

Ontslag en burn-out
We geven een paar voorbeelden. Als je bij-

voorbeeld al twintig jaar bij dezelfde werk-

gever werkt en je bent ervan overtuigd dat 

jij je werk altijd goed doet en loyaal bent aan 

je werkgever, dan kan ontslag voor jou een 

traumatische ervaring zijn. Je bent er altijd 

van overtuigd geweest dat jij nooit ontslagen 

zou worden en je hebt er dus ook nooit reke-

ning mee gehouden. Dan is die gebeurtenis 

dus een felle tegenslag of zelfs een donderslag 

bij heldere hemel en staat je leven helemaal 

op zijn kop. Dan weet je niet waar je het moet 

zoeken. 

Als je altijd sterk bent geweest, je motto in het 

leven ‘niet lullen, maar poetsen’ is, je altijd 

‘Moeilijke tijden of ellende kunnen je 
levensloop uiteindelijk in positieve 
zin compleet transformeren’
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nog wel een tandje bij kunt zetten en voor 

iedereen klaarstaat, dan voelt een burn-out 

als een traumatische ervaring. Als zwak zijn 

en falen, en dat ben je echt niet gewend van 

jezelf. Jouw beeld van jezelf in de wereld is 

dat je een sterke en krachtige persoon bent. 

De burn-out past dus totaal niet in jouw 

zelfbeeld. 

Het zijn allebei voorbeelden die opleveren 

dat je in de ellende belandt. Het kan echter 

ook zo zijn dat dat ‘gat’ wel te overbruggen 

is. Je wordt dan bijvoorbeeld onverwachts 

ontslagen en dat is een grote teleurstelling. 

Je kunt echter al eens eerder pittige omstan-

digheden hebben meegemaakt en het lukt 

je om met deze tegenslag om te gaan. Je bent 

er dan bijvoorbeeld niet helemaal de weg 

door kwijt of enorm emotioneel instabiel van 

geworden. Fijn is het nog steeds niet, maar je 

krabbelt wel op met behulp van veerkracht. 

Dat lukt dus niet als je in ‘de machteloosheid 

van de ellende’ terechtkomt, want dan krijg 

je te maken met een stevig en vaak wanhopig 

worstelproces.

Betekenisgevende processen 
Dat worstelproces vindt plaats in ‘beteke-

nisgevende processen’. Dit zijn processen 

die uiteindelijk toch ook op kunnen leveren 

dat je PTG kunt realiseren. Als je PTG hebt 

gerealiseerd, dan leidt dit tot het gevoel dat 

de ellende ook iets waardevols heeft opgele-

verd en is er sprake van werkelijke acceptatie. 

Voor alle duidelijkheid: dat is iets anders 

dan berusting. Acceptatie wil zeggen dat je 

echt de ellende hebt aanvaard als onderdeel 

van je levensloop en dat je hier tenslotte een 

soort van vrede mee hebt, doordat het ook 

echt betere inzichten en door die ervaringen 

hanteerbare emoties oplevert. Conclusie: je 

bent adequater en behendiger geworden in 

het hanteren van het leven. Verder is er dan 

sprake van groei op één of meer van de vijf 

deelgebieden zoals die al eerder aan de orde 

zijn gekomen. Doordat mensen zichzelf door 

hun hele proces zoveel beter hebben leren 

kennen, is er ook sprake van verruiming van 

de identiteit. Dat je eigenlijk ‘meer’ bent dan 

je eigenlijk altijd dacht. Door al deze erva-

ringen ga je zo anders in de wereld staan, 

dat je wereldbeeld ook echt verandert. En 

daarmee is de cirkel van het model rond. Als 

je wereldbeeld verandert, heb je vaak het idee 

dat je als het ware opnieuw begint. Je bent 

een completere versie van jezelf geworden 

doordat je zoveel meer zelfkennis en zelf-

hanteringsvermogen hebt verworven. Meer 

kennis over jouw kwaliteiten, capaciteiten, 

talenten én valkuilen.

PostTraumatische Groei realiseren 
We krijgen weleens de vraag of we ook een 

stappenplan of een behandelplan hebben om 

PTG te (helpen) realiseren. Dat is er gelukkig 

niet. Het vergt namelijk een proces dat voor 

ieder individu verschillend is. Er is geen 

stappenplan of behandelplan, omdat juist 

het individu en diens talenten, kwaliteiten 

en krachten centraal staan. Die zijn bij geen 

mens gelijk. We kunnen hier dus niet een 

spoorboekje met je bespreken, we kunnen 

echter wel een aantal elementen benoemen 

die belangrijk zijn bij het vergroten van PTG. 

Vitaliteit

Als mensen een tegenslag, moeilijke periode, 

trauma of veel langdurige stress ervaren, 

is dat ook flink van invloed op het lichaam. 

Vaak krijg je ook fysieke klachten. Je kunt die 

verminderen of voorkomen door goed voor 

je lichaam te zorgen. Dat is altijd belangrijk, 

maar in tijden van ellende essentieel. Als je je 

al rot voelt, ga je je nog slechter voelen als je 

er ook nog allerlei fysieke klachten bij krijgt.

Van klacht naar kracht

De gebruikelijke zorg is vooral gericht op 

beperking van klachten. Het werkelijke 

uitgangspunt zou moeten zijn: groei. Leven-

servaring en rijping leiden tot groei en dat 

resulteert in krachtontwikkeling en levens-

wijsheid. Groei is niet de vermindering van 

klachten, maar juist de ontwikkeling van 

krachten. Door groei na te streven, gaat 

herstel veel diepgaander. Door uit te gaan 

van herstel door groei in plaats van terug te 

willen naar het oude niveau, wordt iemand 

krachtiger en veelzijdiger. Ieder mens heeft 

een scala aan al dan niet reeds herkende 

en erkende mogelijkheden in zich. Allerlei 

capaciteiten, talenten en de bijbehorende 

valkuilen. Die capaciteiten en talenten kun 

je ook terugvinden in je klachten. In hoe je 

die capaciteiten en talenten niet alleen met 

behulp van onder andere veerkracht hebt gé-

bruikt, maar ook hoe je die hebt mísbruikt. 

Onderzoek dat dus en focus je op je krach-

ten in plaats van op je klachten. En leer ze 

bewuster en adequater te gebruiken, zodat je 

een completere versie van jezelf wordt.

Kennis van PostTraumatische Groei

Alleen al kennis hebben over PTG blijkt heel 

belangrijk te zijn om groei te kunnen realise-

ren of om stappen te zetten richting effectief 

herstel. Doordat je weet dat het bestaat en 

snapt hoe het kan werken, neem je bij jezelf 

gemakkelijker een positief onderzoekende 

houding aan en sta je meer open voor ont-

wikkeling.

Emoties echt verteren

Negatieve emoties zoals boosheid, depressie 

en verdriet, zijn vervelende gevoelens.

Omdat ze meestal geduid worden als onwen-

selijk en er te weinig bekend is over hoe je 

daarmee zou kunnen omgaan, worden die 

vervelende emoties vaak weggedrukt. Voor 

het realiseren van PTG is het belangrijk dat 

de ellende echt verteerd en daardoor opge-

ruimd wordt. Als dat niet gebeurt, houden 

mensen er (eerst mogelijk onopgemerkte) 

psychische klachten aan over en/of ontstaan 

er vroeg of laat ook fysieke klachten. 

Invloed van de omgeving

Mensen met psychisch en/of emotioneel 

gerelateerde klachten worden vaak klein ge-

houden, betutteld, gestigmatiseerd en soms 

zelfs gediscrimineerd. Kortom; ze worden 

niet meer voor vol aangezien en de regie 

wordt hen vaak ontnomen. Door naar hun 

proces te kijken als een ontwikkelingsproces, 

krijgen ze een ander, veel positiever perspec-

tief. Dus als je zelf in de ellende zit, zoek dan 

mensen om je heen op die jou en jouw emo-

ties er laten zijn en die ook naar je krachten 

blijven kijken.

NLP
Mogelijk is het je opgevallen dat bij het reali-

seren van PTG, NLP uitstekend te gebruiken 

is. Er is echt geen sprake van een ‘behandel-

protocol’, want aansluiten bij de persoon om 

wie het gaat, is essentieel. Het gaat er echt om 

dat je de taal spreekt en verstaat van degene 

met wie je in gesprek bent. Op de website van 

de NVNLP staat aangegeven dat NLP zich ten 

doel stelt om succesvolle (of zelfs excellente) 

menselijke vermogens te doorgronden en 

overdraagbaar te maken. Laat nu juist tijdens 

de echt moeilijke momenten in iemands 

leven, de ontwikkelingsmogelijkheden 

bijzonder groot zijn en vooral de verander-

bereidheid enorm toenemen. In ons eerste 

boek PostTraumatische Groei – Sterker door 

ellende (2020) worden de basisbegrippen van 

PTG makkelijk leesbaar uitgelegd en in ons 

derde boek ‘Cadeautje verpakt in prikkeldraad’, 

dat najaar 2022 verschijnt, beschrijven we 

veel van de door ons gehanteerde gespreks-

mogelijkheden en benaderingen, die voor 

NLP-trainers erg herkenbaar zullen zijn. n
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Ik was wat verbaasd dat het 

woord veerkracht dit beeld en 

deze klanken opriep. Liever had 

ik een kant en klaar diepgaand en 

zo mogelijk intelligent filosofisch in-

zicht gekregen over het leven in zijn 

algemeenheid, vallen en opstaan in 

het bijzonder en een flink aantal bij-

passende concrete voorbeelden over 

opkrabbelen en doorgaan dankzij 

veerkracht. Maar nee, de Marsupila-

mi dus. 

Veerkracht. De veer natuurlijk als 

metafoor, want de kracht van de veer 

is ongekend. Vogels vliegen op veren 

vleugels helemaal hiervandaan naar 

Afrika en terug. Op de wind en op 

eigen kracht. En een veer is 

bijna niet stuk of uit model te 

krijgen. Een soort schacht 

met vlaggen die weer is 

opgebouwd uit in elkaar 

vasthakende baarden. Als je 

een wat verregende en verwaai-

de veer gevonden hebt en gladstrijkt 

met je vingers, weet je wat een sterk 

en veerkrachtig ding het is. Bijna 

altijd komt de oorspronkelijke vorm 

weer terug, ook al lijkt er in eerste 

instantie geen redden meer aan. 

En wat te denken van de struisvo-

gel? Lid van de oudste vogelfamilie 

ter wereld. Kan niet vliegen, maar 

lopen dat ze kunnen! Sneller dan 

een racepaard en schoppen kunnen 

ze ook! Eén van de overlevers van 

de savanne, imposant en sterk. De 

struisvogel stamt af van een van 

de oudste evolutielijnen. En dat de 

struisvogel de kop in het zand steekt 

bij gevaar is onzin. Dan was de soort 

niet ver gekomen. Stel je voor, daar 

is een leeuw en hop, kop in het zand. 

Ajuus struisvogel. Dit fabeltje is mede 

ontstaan omdat de struisvogel de eie-

ren in een kuil in het zand legt en ze 

regelmatig draait. Dapper dier. Slim 

en veerkrachtig. 

Ik vroeg me ook af wat de precieze 

betekenis van veerkracht is. Is het de 

kracht om te veren of om te veren 

met kracht? En veer je terug of voor-

uit? Ergens naartoe of ervandaan? 

Veer je één keer of juist meerdere 

keren? Zitten er pauzes in het veren? 

Pauzes waarin je het hoofd kunt laten 

hangen, moed verzamelt of rouwt 

om wat teloor is gegaan en nimmer 

wederkomt. Of zit het in de pauzes 

waarna je opnieuw begint of door-

gaat zonder uitzicht op verandering, 

verbetering of verlossing? Zodat je 

kunt accepteren wat er is. Daar moet 

je behoorlijk veerkrachtig voor zijn. 

Houba, houba! n

Bij veerkracht zie ik meteen een beeld voor me van de Marsupilami. Voor 

wie deze soort niet kent, een Marsupilami is geel met zwarte stippen, 

heeft een meterslange dunne staart die in een spiraal gekronkeld 

kan worden en dan als veer dient. Hiermee maakt de Marsupilami 

enorme sprongen of deelt hij een ferme kaakslag uit. Het geluid dat 

de Marsupilami maakt is: ‘Houba, houba’. Oh ja, niet vergeten, het is 

een stripfiguur (André Franquin).

door: 
Thomas Denninger

Marsupilami

REGIE OVER EIGEN HOOFD.

Vraagtechniek over de kracht 
van de verbeelding

NLP’ers begrijpen direct hoe 
en waarom het werkt

Non-verbale 
coachingsinterventie

Complementair aan alles wat 
je al succesvol toepast

Praktisch, nuchter en laag- 
drempelig in te zetten bij mentale 
blokkades en belemmeringen

VERBREED JE COACHINGSVAARDIGHEDEN 
MET EEN VEILIG TOEPASBARE INTERVENTIE

TRAINING OP LOCATIE OF BLENDED-LEARNING

NLP en Veerkracht
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Door: 
Wassili Zafiris en Bart

Als Bart* te horen krijgt dat hij een 
bijzonder agressieve vorm van blaaskanker 

in een vergevorderd stadium heeft en zijn 
prognose allesbehalve rooskleurig is, komt 
hij in zijn zoektocht naar genezing terecht 

bij coach en NLP-trainer Wassili Zafiris. 
De voorgestelde reguliere behandeling is 

immers zo invasief en heeft zoveel impact 
op de rest van zijn leven, dat hij eerst wil 

onderzoeken of en wat hij zelf kan 
bijdragen aan zijn genezing. 

Wassili stelt een speciaal en nieuw 
ontwikkeld coachtraject voor. Wat amper 

iemand verwacht, gebeurt. Bart wordt 
schoon verklaard. Een inkijkje in de 

indrukwekkende techniek van Wassili en 
het bijbehorende verhaal van Bart.

Nieuwe ontwikkelingen hebben me altijd geïnteresseerd. 

Ik hou ervan te vernieuwen, maar ook met vernieuwing 

in aanraking te komen. Zeker wanneer ze menselijk groei 

effectiever maken. Na bijna 25 jaar vele duizenden cliën-

ten te hebben begeleid, weet je ook wat de beperkingen 

van een methode zijn. En ik had in al die jaren een groep 

cliënten begeleid, waarbij ik zelf niet helemaal tevreden 

was over het resultaat. Terugkerende, lang bestaande 

problemen. Issues waarvoor mensen soms zelf al de ene 

na de andere training hadden gevolgd en elke keer dach-

ten het gouden ei te hebben gevonden. Om de zoektocht 

enige tijd later weer te beginnen. Sommige issues zijn 

moeilijk te veranderen, dat weet elke doorgewinterde 

NLP-coach of therapeut. Maar waarom eigenlijk?

Diepte
Het antwoord op die vraag kwam in 2017 toen ik op een 

congres een neurowetenschapper sprak die me vertelde 

over een geheel nieuw inzicht over hoe emoties ontstaan. 

En wat ze vertelde, resoneerde meteen bij mij. Emoties 

worden gemaakt door hoe het brein voorspelingen gene-

reert. Ons brein is immers voortdurend aan het voor-

spellen wat er gaat gebeuren. Ik ging naar huis met een 

hele hoop neurologische informatie en las alles wat los en 

vast zat over deze nieuwe ontdekking. Diep van binnen 

voelde ik dat dit klopte en dat dit wel eens de missing link 

zou kunnen zijn waar ik al zo lang naar op zoek was. Toen 

ik begon te begrijpen hoe onze emoties gemaakt worden 

in de neurologische zin van het woord, stelde ik mezelf 

als taak om deze biologische kennis te vertalen naar ‘het 

gesprek’. De afgelopen jaren ben ik bezig geweest om 

helder te krijgen welk soort vragen ik zou moeten stellen 

om het interne proces zo nauwkeurig mogelijk te model-

leren. En ik begon zeer bijzondere resultaten te behalen. 

In korte tijd ontstond er een diepte die ik niet eerder zag 

bij cliënten. Er kwamen oorzaken aan het licht die de 

cliënten en ik niet hadden verwacht. Ik zag mensen soms 

letterlijk voor mijn ogen hun issues transformeren, soms 

in één gesprek. En niet cosmetisch of een beetje. Nee, het 

probleem was gevoelsmatig verdwenen.

Nieuwe methode
Onder de indruk van mijn ervaringen besloot ik al 

mijn cliënten met mijn nieuwe methode te begeleiden: 

RETeC of Relatie Emotie Therapie en Coaching. RETeC 

is aanvankelijk op twee processen gericht: persoonlijke 

emotionele regulatie én relationele emotionele regulatie. 

Waarom? Het lijkt erop dat juist in interactie onze diepste 

gevoelens aangeraakt worden, zowel in positieve, als in 

negatieve zin. Omdat ik besefte dat er enorm veel men-

Een beter mens
Wonderbaarlijke genezing, 
spontane remissie, 
of zelfhelend vermogen?

Wassili Zafiris is onderzoeker, 
auteur, NLP master trainer, coach 
en public speaker. Hij heeft 25 jaar 
ervaring in persoonlijke en be-
drijfsmatige veranderprocessen. 
Hij is Fellow bij The International 
Institute of Organizational 
Psychological Medicine en docent 
Social and Spiritual Entrepreneur-
ship aan The Global School for 
Entrepreneurship. Wassili is de 
grondlegger van o.a. Meaningful 
Profit en de RETeC methode.
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RETeC Foundation in 2023
30, 31 maart en 1 april 

29, 30 juni en 1 juli 
28, 29, 30 september 

RETeC is een nieuwe methode van coaching en therapie 
die gaat over individuele en relationele emotionele regulatie. 

Themas van de training zijn:
 Individuele en relationele emotionele regulatie, gebaseerd op 

nieuw neuro-wetenschappelijk onderzoek over 'hoe onze emoties 
gemaakt worden". Een zeer effectieve methode om gevoelens 

die onszelf en onze relaties belemmeren te veranderen.
Doe mee! 

RETeC will change the way you think change works!

RETeC Foundation: 3-daagse training voor NLP-ers, coaches en therapeuten

www.wassilizafiris.nl/trainingen/relatie-emotie-therapie-en-coaching

NLP en Veerkracht

sen met relatieproblemen rondlopen, wilde ik specifiek 

bij deze groep een verschil gaan maken. En zo denk ik er 

nog steeds over. Tegelijkertijd gebeurde er iets wat ik voor 

kennis aannam. Mijn cliënten en studenten begonnen 

aan te geven dat ze zich gezonder, fitter en opgeluchter 

voelden dan ooit tevoren. Ik ervoer dat zelf ook zo, want 

ik heb RETeC ook uitvoerig op mezelf toegepast. 

Zelfheling
Ik begeleidde zelden ernstig zieke cliënten, die verwees ik 

meestal door. Maar ik heb wel interesse in heling, omdat 

ik zelf ook met een chronisch probleem rondliep en mijn 

ex-partner een voorstadium van kanker had. Ik bleef 

zelf zoeken en heelde jaren geleden eerst mezelf van een 

behoorlijk verzwakt immuunsysteem. Dit was opmerke-

lijk, want ik had dit al sinds mijn dertiende. De metho-

den die ik toen ontwikkelde, waren een doorbraak voor 

mezelf, maar ook voor mijn niet zieke cliënten, omdat 

ze ook uiterst effectief bleken voor andere problemen. 

Dit inspireerde mij om deze technieken door te blijven 

ontwikkelen. Toen mijn ex-partner een voorstadium van 

kanker bleek te hebben en de oncoloog zei dat het erop 

of eronder zou zijn, heb ik een aantal nieuwe technieken 

ontwikkeld die mijn ex zeer consequent is gaan toepas-

sen. Bijvoorbeeld de techniek waarbij ik ‘de ziekte’ scheid 

van de persoon en de persoon zelfs van het lichaam. Een 

indringende methode want wij associëren ons fysieke 

lichaam als ‘ik’. Tegelijkertijd bleven wij onder de (overi-

gens uitstekende) begeleiding van de oncoloog en samen 

besloten we niet meteen medisch in te grijpen. Onder zijn 

toeziend oog zijn wij doorgegaan met de mentale metho-

den. Negen maanden later bleek er geen spoor meer te 

vinden van de onrustige cellen en hoefde ze niet meer 

te worden geopereerd. Deze technieken heb ik alleen in 

kleine kring gedoceerd als NLP- en heling/gezondheids-

methoden. Ik gebruikte ze zelf, voor cliënten en intimi. 

Totdat Bart* mij berichtte.

Immuunsysteem
Zijn verhaal was intens en ik stelde in het eerste gesprek 

voor dat we niet met heling zouden gaan werken, maar 

met emotionele regulatie én dat hij zeker in nauwgezet 

overleg met zijn artsen moest blijven. In mijn achterhoofd 

had ik wel al bedacht dat ik technieken in huis had waar 

ik in geloofde en die ik hem mee wilde geven. Maar in dit 

geval wilde ik me richten op iets waarvan ik wist dat het 

hem zeker zou helpen: een gezondere emotionele regula-

tie. Wanneer die zou zijn verbeterd, zou hij zich ongeacht 

het medisch verloop, in ieder geval beter voelen, betere 

beslissingen kunnen nemen en meer vertrouwen kun-

nen voelen. Bart was akkoord en we spraken af om tien 

weken lang sessies te plannen van een uur. Ik adviseerde 

Bart om zich te verdiepen in het immuunsysteem met 

als doel om een helder beeld te krijgen van verschillende 

lichaamseigen processen om ziekte aan te pakken. Deze 

kennis kun je later gebruiken bij eventuele visualisaties. 

Zo heb ik hem na enkele gesprekken tijdens een hypnoti-

sche inductie laten visualiseren dat een kudde koeien in 

zijn lichaam aan het grazen was. Dit oneindige grazen zou 

dag en nacht doorgaan en deze koeien aten uiteraard elke 

zieke cel op die niet in het lichaam thuishoorde. 

Emotionele deregulatie
Wanneer je zo’n dramatische diagnose krijgt, snap je 

dat iemand veel emoties ervaart. En dat komt goed uit, 

want met RETeC sporen we de oorsprong van emoties 

nauwkeurig op. Je werkt dan direct met de oorsprong 

van emoties, je lichamelijke gevoelens. En niet zomaar 

lichamelijke gevoelens, maar orgaangevoelens, viscera-

le gevoelens. Gevoelens die voor het emotionele brein 

cruciaal blijken te zijn. Zo ook bij Bart. Wekelijks doken er 

nieuwe emoties op die we terug traceerden naar eerde-

re ervaringen. Telkens weer eindigend met een nieuw 

gevoel dat tot een nieuwe voorspelling leidde. Met RETeC 

zorg je ervoor dat de gevoelens die nodig zijn, ontstaan. 

Het brein gaat daar automatisch voorspellingen uit gene-

reren. Voorspellingen creëren onze emoties, dus nieuwe 

voorspellingen creëren nieuwe emoties. Ik zag Bart bin-

nen enkele weken opknappen, een frissere blik krijgen. 

Ondertussen begonnen we met specifieke technieken 

om de ‘ziekte te scheiden van het zelf’, waarbij je je er dus 

niet meer mee identificeert. En met een techniek die ik 

gemodelleerd heb op basis van taoïstische geneesheren, 

waarbij je de ziekte als het ware ‘achterlaat’. Daardoor 

ontstaat het gevoel dat de ziekte geen onderdeel meer is 

van het ‘nu’. Deze en andere technieken hadden tel-

kens een diepgaand positief effect en zorgden voor een 

volledig veranderd gevoel. En altijd weer eindigend 

met een RETeC-proces om de emotionele deregulatie te 

herstellen. Ik denk nu dat dat het belangrijkste is in elk 

coaching- of therapeutisch proces. Omdat je onbewuste 

fysiologisch-emotionele processen transformeert.

Niet traceerbaar
Na zeven weken zei Bart tegen mij dat hij ineens minder 

naar het toilet hoefde (bij invasieve blaaskanker is het 

normaal dat je veel plast). Een paar dagen erna zou hij 

voor controle naar het ziekenhuis gaan. Daar deed de 

arts een endoscopie, met voor Bart een ongelooflijk goed 

resultaat. De tumor bleek vijftig tot zeventig procent 

kleiner te zijn geworden. Precies drie weken later, bij de 

tiende coachsessie, bleek na nauwkeurig onderzoek dat 

de kanker vrijwel volledig was verdwenen. Het laatste 

stukje tumor, slechts twee millimeter groot, werd ope-

ratief verwijderd. Daarna was er geen spoor van kanker 

meer te vinden. Bart blaakt inmiddels van gezondheid en 

ik begeleid hem nog steeds. Er duiken namelijk regelma-

tig nieuwe emoties op die we met RETeC transformeren 

naar gezondere voorspellingen. Een veel voorkomende 

emotie bij (ernstige) ziekte is de angst dat de ziekte terug-

keert. Bart heeft deze angst na zijn herstel een paar keer 

ervaren, maar dankzij RETeC kunnen wegnemen.

Getransformeerder patronen
Sinds ik met RETeC werk, heb ik bij zeker 95% van mijn 

cliënten zeer diepe patronen weten te transformeren. 

Patronen die veel invloed hadden op de keuzes die 

cliënten maakten in hun leven. Keuzes die bijvoorbeeld 

betrekking hebben op werk, relaties of gezondheid. De 

opluchting die ik zie bij mijn cliënten is veelzeggend. Het 

grote verschil met mijn vroegere werk is dat de gevoelens 

die tot dan toe iemands beslissingen bepaalden, zo veran-

derd zijn dat iemand soms compleet andere beslissingen 

neemt en maakt. En dit doet zonder moeite, op een na-

tuurlijke manier, zonder dat de oude gevoelens ooit weer 

naar boven komen. 

Heeft dit Bart zijn levenskeuzes beïnvloed? Ik denk het 

wel. Niet alleen door dit ingrijpende proces, maar ook 

omdat RETeC de basis van je levensbeslissingen beïn-

vloedt, namelijk hoe jij je voelt!

Ik kan elke coach of therapeut adviseren om te leren wer-

ken met RETeC, direct met het emotionele brein. Je leert 

hoe het emotionele brein werkt en hoe je met onbewuste 

levensbepalende gevoelens kunt werken in jezelf en je 

relaties. Zoals ik nu tegen iedereen zeg: 

This will change the way you think change works. n
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Toen ik Wassili mailde en hem vertelde dat 

ik hulp nodig had op het gebied van men-

tal coaching, kon ik gelukkig snel bij hem 

terecht. Hij begon niet met het onderwerp 

genezing, maar sprak over hoe je met je ge-

voelens om kunt gaan in geval van ziekte en 

leven-of-dood situaties. Wassili benadrukte 

dat ik voor het medische deel van mijn be-

handeling bij artsen en ziekenhuizen moest 

zijn. Hij zou onder meer een door hemzelf 

ontwikkelde methode gaan gebruiken, 

waarmee je de oorsprong van emoties kunt 

traceren en die vervolgens kunt beïnvloeden. 

Deze methode heet RETeC, kort voor Relatie 

Emotie Therapie en Coaching. Daarnaast 

wilde hij verschillende andere technieken 

inzetten, ook grotendeels door hemzelf ont-

wikkeld, die erop gericht zijn om fysieke he-

ling te stimuleren. De RETeC-methode kwam 

in de praktijk voor mij vaak neer op gesprek-

ken met uitleg en veel vragen van Wassili 

over mijn gevoelens en verwachtingen. Die 

gevoelens werden bij elk gesprek een beetje 

anders als gevolg van de vragen en mijn ant-

woorden. Nare, negatieve emoties transfor-

meerden naar fijne, positieve gevoelens. 

Tijdens elke sessie, tijdens elke verandering, 

ontstond daarbij een bepaalde zin, een ‘spon-

tane’ uitspraak. De opdracht was telkens om 

het nieuwe gevoel thuis vast te houden en de 

bijbehorende zin uit te spreken. 

Eén van die zinnen ‘ik word een beter mens’ 

ontstond bij de allereerste afspraak. Uitein-

delijk had ik zo een hele verzameling korte 

zinnen die de verandering van mijn gevoe-

lens uitdrukten. 

Visualisatie
Ook hielp Wassili mij met visualisaties. Hij 

vroeg mij hoe ik kanker in gedachten ver-

beeldde. Ik zei het te zien in termen van on-

willig personeel dat zijn werk niet goed heeft 

gedaan, waardoor de tumor een kans kreeg. 

Volgens hem een goede metafoor. Hij wees 

erop dat veel mensen het zien als een strijd, 

een gevecht, of zelfs een oorlog. Maar dan ga 

je een gevecht aan met je eigen lichaam, een 

gevecht dat je niet kan winnen. De metafoor 

van een werkgever – mijn brein – en onwillig 

personeel – een immuunsysteem dat steken 

laat vallen – was prima. Andere vergelijkin-

gen zijn ook goed, zolang het maar niet gaat 

om een gevecht met jezelf.

Ik kreeg huiswerk: zoek uit hoe het lichaam 

van nature tumorcellen aanpakt en pro-

beer dat voor jezelf zo eenvoudig mogelijk te 

visualiseren. Internet maakte al snel duide-

lijk hoe een en ander in het lichaam werkt. 

Ik begon meteen met me voor te stellen hoe 

bepaalde cellen in mijn lichaam ongewenste 

kankercellen opspoorden en verteerden. Ik 

ging ook bijbehorende woorden uitspreken, 

die aanvankelijk nauwkeurig uitdrukten wat 

mijn lichaam te doen stond. Zo zei ik bijvoor-

beeld hardop tegen mezelf: immuunsysteem, 

spoor alle kankercellen in mijn lichaam op 

en vernietig ze! Spoor de kankercellen op 

in mijn blaas en schakel ze uit. En: spoor de 

kankercellen op in mijn prostaat en laat ze 

verdwijnen. Of woorden met een dergelijke 

strekking. Deze boodschap zei ik elke dag 

urenlang tegen mezelf. Thuis staand voor de 

spiegel, buiten op straat of wandelend door 

het park. Urenlang, elke dag weer. Al snel 

was ik veranderd in die man die constant 

tegen zichzelf zat te praten. Het kon me niks 

schelen wat andere mensen daarvan vonden. 

Ik was bezig met de belangrijkste missie van 

mijn leven: genezen! En ik was bereid om 

alles te doen wat daarbij zou kunnen helpen.

Ik versus niet-ik
Bij één van de sessies leerde ik om onder-

scheid te maken tussen ik en niet-ik. Simpel 

gezegd, mijn schoenen en al mijn spullen, 

die zijn niet-ik. Mijn lichaam, mijn geest: 

wel-ik. Mijn ziekte: niet-ik. Dit onderscheid 

maken, vond ik aanvankelijk best lastig om te 

leren. Die ziekte zat per slot van rekening in 

mijn lichaam. De kankercellen waren mijn 

cellen. Maar je wilt natuurlijk helemaal niet 

dat dergelijke cellen deel van jou uitmaken. 

Na een poosje lukte het me alsnog om wel 

duidelijk het onderscheid tussen ik en niet-ik 

te maken. Wat daarbij hielp was stoppen met 

dingen kritisch proberen te beredeneren en 

beargumenteren en in plaats daarvan te ac-

cepteren dat de ingezette techniek zou gaan 

werken. Gelukkig kon ik dat inderdaad. 

Het verhaal 
van Bart

“Voor de duidelijkheid: 
met dit verhaal wil ik 

op geen enkele manier 
suggereren dat je zal 

genezen van kanker als je 
doet wat ik heb gedaan. 

Bij deze ziekte geeft 
niemand garanties, ik doe 

dat dus ook niet. Ik ben 
ervaringsdeskundige, die 

ervaring betreft alleen 
mijzelf. 

Mijn verhaal heb ik 
geschreven ter inspiratie. 

Als ik hiermee iemand 
kan helpen om die helse 

tijd net iets beter door te 
komen, dan is dat voor 

mij een prachtig 
resultaat."
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Onderscheid maken tussen ik en niet-ik 

bleek al snel veel belangrijker dan ik had 

gedacht. 

Wassili vertelde me over een keer dat hij in 

China was en daar in een ziekenhuis tao-

istische artsen zag die stonden te chanten 

bij een patiënt die net een zware operatie 

had gehad. Hij vroeg wat ze aan het chan-

ten waren. Ze vertelden de patiënt dat hij al 

beter was, dat hij al was genezen. Dit gegeven 

gebruikte Wassili voor een techniek die mij 

hielp om de ziekte gevoelsmatig achter mij te 

laten. Dat deed ik door mij een voorstelling 

te maken van mijzelf als een zieke persoon 

(mijn oude ik) en die persoon vervolgens in 

gedachten achter mij te laten. Naarmate dat 

vaker gebeurde, zag ik mijn zieke zelf daad-

werkelijk steeds verder achter mij staan, tot 

er in mijn gedachten wanneer ik over mijn 

schouder keek, niet meer dan een stip aan de 

horizon achter mij zichtbaar was, een stip die 

uiteindelijk verdween. Dit ging soms gepaard 

met intense emoties. Dan zag ik met tranen 

in mijn ogen mijn zieke zelf steeds kleiner 

worden, terwijl mijn geloof dat ik echt zou 

gaan genezen steeds sterker werd. 

Een beter mens
Ik kreeg de vraag voorgelegd hoe ik mijn 

toekomstige ik zag. Spontaan was mijn ant-

woord: ik zie een beter mens. Daarmee be-

doelde ik niet eens een gezonder mens, maar 

een beter mens als persoon. Laten we zeggen 

iemand die geleerd heeft van een ernstige 

ziekte en daardoor op positieve wijze is ver-

anderd. Wassili zag wel meteen de dubbele 

betekenis en gaf mij als opdracht mee om die 

woorden thuis te herhalen. Eerst zei ik tegen 

mezelf dat ik een beter mens zou worden, 

dat ik zou genezen. Na een tijdje veranderde 

dat in de boodschap dat ik een beter mens 

was, dat ik was genezen. Ook deze boodschap 

bleef ik urenlang elke dag tegen mezelf zeg-

gen. Ter ondersteuning hing ik overal in huis 

briefjes op met dezelfde boodschap, zodat 

ik die zag als ik in de spiegel keek, de afwas 

deed, achter mijn bureau zat, in bed lag. Zo 

nam ik die boodschap bewust en ook onbe-

wust waar. Die luidde inmiddels: Ik ben een 

beter mens. Mijn brein geneest mijn lichaam 

en blijft mij genezen.

De focus lag steeds op het genezen van mijn 

lichaam. Maar het werd voor mij daarnaast 

steeds duidelijker dat het ook ging om men-

tale genezing. Mijn geest, mijn ziel moest ook 

beter worden. Ik als persoon moest beter 

worden. Want ik ben meer dan mijn lichaam. 

Ik ben meer dan mijn brein. Zo bezien is 

genezing niet compleet als het niet het geheel 

betreft. Het gaat ook om balans, het bekende 

‘een gezonde geest in een gezond lichaam’. 

Tijdens een gesprek met een kennis die 

nog niet wist dat ik ziek was, merkte ik dat 

er spontaan nog iets was veranderd. Voor-

heen was mijn formulering eenvoudig: ik 

heb kanker. Deze keer zei ik echter: ik word 

behandeld voor kanker. Voor mij was dat een 

belangrijk moment. Ik was niet langer mijn 

ziekte, ik had een ziekte. Die paar woorden 

maakten een enorm verschil. Het voelde als 

een volgende grote stap op weg naar gene-

zing.

De kracht van herhaling
Vanuit mijn werk als copywriter voor een 

marketingbureau was ik beroepshalve be-

kend met de kracht van herhaling. Herhaal 

steeds dezelfde boodschap en vroeg of laat ga 

je geloven dat het waar is. Houd de bood-

schap simpel en blijf deze herhalen. Dat is 

wat ik trouw deed. Ik bleef dan ook doorgaan 

met het herhalen van de boodschap, elke 

dag, urenlang, wanneer ik maar kon. Soms 

fluisterend, soms op spreektoon, soms luid-

keels, een enkele keer bijna schreeuwend. In 

gedachten tijdens het winkelen, in de tram of 

wanneer ik even niet de aandacht van voor-

bijgangers op mij gevestigd wilde hebben. En 

’s nachts wanneer ik sliep. Ik herinnerde me 

iets over onbewust dingen waarnemen in je 

slaap en sprak dezelfde boodschap in op mijn 

telefoon. ’s Nachts liet ik deze boodschap heel 

zacht in een loop afspelen. Zo kreeg ik dag en 

nacht te horen dat ik beter zou worden, of dat 

ik al beter was.

Wassili stelde eerder een andere metafoor 

voor en vertelde dat er door Japanse collega’s 

goede resultaten waren bereikt met het beeld 

van grazende koeien die langzaam maar 

zeker de tumor opaten tijdens het grazen. 

Dat beeld, daar kon ik wel wat mee. Mijn opa 

was boer, en al woonde ik al het grootste deel 

van mijn leven in Amsterdam, ik hou van het 

platteland. Ook de koeien gaf ik mondeling 

opdracht om de tumor op te eten. Tot mijn 

verbazing ging het beeld een eigen leven lei-

den. Naarmate de weken voorbijgingen kwa-

men er steeds meer koeien bij, tot ik op een 

punt kwam dat mijn blaas in mijn gedachten 

onzichtbaar was, want volledig overwoekerd 

door grazende koeien. Uiteindelijk waren 

er overal in mijn lichaam koeien actief. In 

gedachten was de horizon achter mijn blaas 

een massieve zwart-witte muur van koeien 

geworden.

Verandering!
Terug in de buitenwereld. De preoperatieve 

immunobehandeling was bijna voorbij en 

ik kreeg een scan om de resultaten te beoor-

delen. De tumor was niet groter geworden, 

maar ook niet kleiner. Dat was niet vol-

doende om de oorspronkelijke voorgestelde 

operatie af te lasten. Dus wilden artsen me 

toch opereren. Ik was doodsbang. Mijn be-

handelaar stelde voor om ook even met een 

camera in mijn blaas te kijken. Ik denk dat 

hij mij daarmee de noodzaak van die zware 

operatie met eigen ogen wilde laten zien. 

Een kleine week voordat dit zou gebeuren, 

besloot ik om de boodschap aan mezelf aan 

‘Nare, negatieve emoties 
transformeerden naar fijne, 
positieve gevoelens’
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We zijn verheugd om weer een najaarscongres 
te kunnen organiseren op 
zaterdag 26 november 2022. 

Het thema van het congres is ‘KLEUR!’

Kleur als visuele prikkel, kleur bekennen,
kleur om te voelen en gekleurde meningen. 
Breng kleur in je leven, in je presentatie of 
presentie. 
Kleur als stemmingmaker.
Wel of geen kleur op je wangen. 
Kleur geeft kleur aan het leven en voor 
ons aan het najaarscongres.  

We ontvangen je graag op onze nieuwe 
congreslocatie: 

Kontakt der Kontinenten
Amersfoortsestraat 20
3769 AS Soesterberg
www.kontaktderkontinenten.nl

Ook benieuwd naar welke workshops we 
hebben? Voor het programma en inschrijvingen 
ga naar:

www.nvnlp.nl – evenementen – congressen

te passen. De controle in het ziekenhuis zou 

op een donderdag plaatsvinden. Op de zater-

dag ervoor begon ik tegen mezelf te zeggen 

dat ik op donderdag genezen zou zijn. Deze 

boodschap herhaalde ik voortdurend, maar 

nu bijna non-stop de hele dag door. ’s Nachts 

speelde mijn telefoon het bericht steeds op-

nieuw af. Overdag herhaalde ik de woorden 

bij alles wat ik deed. Ook nu weer soms in 

gedachten, soms fluisterend, soms pratend, 

soms luidkeels.

Al maandenlang werd ik elke nacht vijf, zes 

keer wakker om te plassen. Toen ik deze keer 

op maandagochtend wakker werd, besefte 

ik plotseling dat er iets was veranderd. Die 

nacht was ik maar twee keer wakker gewor-

den om te plassen. En dat bleef zo! Meestal 

twee keer, soms zelfs maar een keer. Het 

kon niet anders dan dat dit een heel goed 

teken was! Het betekende dat ik echt aan het 

genezen was! Die donderdag in het zieken-

huis werd dit bevestigd. De arts keek met een 

camera in mijn blaas en wat bleek: een paar 

weken na de scan was de situatie radicaal 

veranderd. De tumor was vijftig tot zeventig 

procent kleiner geworden! 

Tranen van geluk
De datum voor de operatie kwam naderbij. 

Nog een scan volgde, om nauwkeurig vast te 

stellen waar tumor zat, en om te kijken of er 

geen uitzaaiingen waren. Het resultaat deed 

me weer in tranen uitbarsten. Maar deze 

keer tranen van geluk. De tumor was zo goed 

als verdwenen!

Ik liet het ziekenhuis weten dat ik afzag van 

de operatie. Dat vonden ze niet per se een 

goed idee, simpel gezegd onder het motto: 

zonder blaas kan je geen blaaskanker krij-

gen. Maar ik hield vol, mijn blaas ging niet 

verwijderd worden. Wel stemde ik in met 

een kleinere operatie, omdat er toch nog een 

verdacht plekje in de blaas was gezien. Dat 

plekje werd verwijderd. De verdenking bleek 

terecht, het ging om kwaadaardige cellen, 

maar het was een stukje van slechts een paar 

millimeter. Er werd verder niks verdachts 

aangetroffen.

Ik beschouwde mezelf als genezen! Niet alle 

artsen waren het daarmee eens. Misschien 

was er nog sprake van onzichtbare onmeet-

bare microcellen in de blaaswand. Voorge-

steld werd om daar proactief op te reageren 

met maar liefst 25 bestralingen. Met gega-

randeerde bijwerkingen. Die bestralingen 

heb ik geweigerd. Ik liet het ziekenhuis weten 

dat ik pas wil praten over behandelingen die 

permanente schade veroorzaken als het gaat 

om kiezen tussen leven of dood. 

Op het moment van dit schrijven ben ik een 

half jaar verder. Twee keer controle in het 

ziekenhuis gehad, en beide keren gezond ver-

klaard. Er werd geen spoor van kanker aan-

getroffen in mijn lichaam! En ondertussen 

blijf ik trouw doorgaan met de boodschap-

pen aan mezelf. De laatste versie van mijn 

mantra: Ik ben een beter mens. Mijn brein 

en mijn lichaam genezen mij permanent. Die 

boodschap hangt nog steeds overal bij mij 

in huis. Ik herhaal hem niet meer urenlang 

elke dag. Maar wel met enig regelmaat. Als 

een reminder voor mijn brein, mijn lichaam, 

mijn immuunsysteem. Een reminder dat ze 

24/7 alert blijven en hun werk doen: mij in 

leven houden, mij gezond houden.” n

*Uit respect voor zijn privacy, is de naam Bart 

gefingeerd.

Naschrift van Wassili
We zijn nu al 8 maanden verder nadat bij 
Bart voor het eerst werd vastgesteld dat 
er geen kanker meer te bespeuren viel. 
Hij stuurde mij onlangs nog het volgende 
bericht: “Dag Wassili, vanmorgen de uitslag 
van de scan en andere onderzoekjes gekre-
gen. Alles goed!”
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BLOG

Af en toe krijg ik iets te zien of 
te horen dat mij aanzet tot na-
denken. Zo was dat ook tijdens 

een van mijn trainingsdagen. 
Het woord veerkracht kwam 
ergens naar boven. Vraag niet 
hoe, want soms gebeurt het 
gewoon. Iets triggerde mij. 
Tja, en dan ga ik verder zoeken, 

lezen, overdenken en voelen 
wat veerkracht is en wat het voor 

mij betekent. We kennen allemaal 
wel van die stressvolle momenten 
en situaties waar je mee om moet 
gaan: ontslag, ziekte, verlies van 
een dierbare, scheiding, proble-
men met je kinderen of andere 
issues. De één doet dat al gemak-
kelijker dan de ander. Dat heeft 
met veerkracht te maken.

Het is een onderwerp waar in de 

jaren zeventig veel onderzoek naar 

is gedaan. De tijd waarin NLP ook 

ontstond. Zou het verband met 

elkaar hebben? Ik denk van wel. NLP 

gaat ervanuit dat je je eigen brein 

onder controle krijgt en om kunt 

gaan met de dingen die op je pad 

komen. Veerkracht is dat vermogen 

om met tegenslagen te dealen. Maar 

hoe kan het dat sommige mensen 

na een heftige ervaring toch weer 

doorgaan terwijl anderen erin blij-

ven hangen? Veerkrachtig zijn wordt 

vooral gezien als een proces waarbij 

je tegenslag ervaart en met de juiste 

hulpbronnen weer omhoog krabbelt 

en leert van die tegenslag. En juist 

dát zorgt ervoor dat je veerkrach-

tig wordt. En daar kan ik zelf zeker 

over meespreken. De afgelopen 

jaren waren voor mij niet gemak-

kelijk. Neem bijvoorbeeld de coron-

acrisis. Mijn NLP-instituut was aan 

het groeien, ik zou met een groep 

starten, maar dat liep even anders. 

Dan moet je schakelen, inventief zijn 

en de schouders eronder zetten. De 

online wereld heeft veel mogelijk-

heden gegeven. Maar in coronatijd 

liep het thuis ook niet vloeiend. Een 

zoon die gigantisch afviel en met zijn 

ziel onder zijn arm liep. Ons thuis 

niet durfde te vertellen dat hij uit 

de kast kwam. Een dochter die na 

een langdurige relatie weer thuis 

kwam wonen, en onze derde, ook 

een dochter, die soms niet goed wist 

waar ze met haar gevoelens naartoe 

moest en de jongste die geholpen 

moest worden met online lessen in 

verband met haar dyslexie. Naar de 

buitenwereld toe leek het misschien 

allemaal prima te gaan, maar dat 

was het allerminst. Deze dingen 

hadden een behoorlijke impact op 

mijn leven. En toch ging ik door… 

Ik liet mij niet van de wijs brengen 

door wat anderen deden, zeiden of 

dachten. Ik pakte de problemen aan 

en geloofde in de uiteindelijke goede 

afloop ervan. Volgens mij heeft dát 

te maken met veerkracht. Ik gelóófde 

dat ik de kracht had om door te gaan. 

Wanneer je het woord veerkracht 

letterlijk neemt, heb ik aardig mee 

moeten veren en mijn kracht moeten 

inzetten om daar te komen waar ik 

nu sta. En daar ben ik trots op. 

NLP en Veerkracht

Door:
Tessa Fennema

Tessa Fennema is NLP trainer en heeft 
een eigen instituut in Friesland. Ze geeft 
vooral trainingen aan therapeuten en 
ontwikkelt lesmateriaal met NLP als 
inspiratie. Daarnaast werkt ze samen met 
een team van logopedisten en begeleidt 
ze kinderen met ernstige dyslexie in 
combinatie met hoogbegaafdheid. 

Info: www.tessa-trainingen.nl

Zonder tegenslag 
     geen veerkracht

Veerkrachtig zijn helpt je om tegen-

slagen te verwerken. Het helpt je om 

in tijden van tegenslag proactief te 

zijn. Toekomstgericht en positief. Iets 

dat ik ook meegeef in mijn trainin-

gen, bijvoorbeeld met het NLP-ka-

der oorzaak-gevolg. De deelnemers 

laten ervaren dat je zelf de bus kunt 

besturen en verantwoordelijkheid 

neemt voor je eigen denken, voelen 

en acties. En uiteraard helpen de 

NLP-vooronderstellingen. Dat je 

deelnemers situaties vanuit een an-

der perspectief laat bekijken en erva-

ren. Dingen die niet goed gaan, laten 

gebruiken om van te leren om het 

een volgende keer anders te doen. 

Tegen zichzelf laten zeggen dat ze 

het waard zijn en flexibel genoeg om 

met tegenslagen om te gaan. Ze laten 

ontdekken waar ze kracht uit putten 

en wat hun interne en externe 

hulpbronnen zijn. Ik laat ze ervaren 

dat er verbinding is tussen hoofd en 

gevoel. Dat ze mee kunnen bewegen 

met het leven als golven op de zee. Ik 

laat ze zoeken naar de strategie die 

veerkracht stimuleert om deze in te 

kunnen zetten op het juiste moment. 

Maar het belangrijkste is dat ze leren 

te geloven in zichzelf. Het vertrou-

wen dat het wel gaat loslopen, zorgt 

er namelijk voor dat we veerkrach-

tiger zijn. Speel met de ingrediënten 

van veerkrachtig zijn. Zoals optimis-

me, hoop en geloof in jezelf. Bouw je 

toolbox uit door ermee bezig te zijn 

én erbij stil te staan. n
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Door: Roderik Kelderman en Petra Zijderveld

NLP en Veerkracht

Een model waarmee je de kern 

van een probleem waarmee een 

cliënt zich meldt, eerst bloot-

legt vóórdat je start met inter-

venties. Dat is in het kort waar 

de nieuw ontwikkelde tech-

niek Systemic Integration op 

neerkomt. Daarbinnen speelt 

veerkracht een mooie en vooral 

onmisbare hoofdrol.

Er is niet één unieke methode of 

aanpak om veerkrachtig te worden 

of te zijn. Diegene die beweert van 

wel, mist wellicht zelf veerkracht. Of 

op zijn minst een flexibel wereld-

model. Veerkracht, of eigenlijk beter 

mentale veerkracht genoemd, is de 

optelsom van alle persoonlijke ont-

wikkelingen in je leven. Populaire 

uitspraken zoals dat je met persoon-

lijke ontwikkeling succes bereikt 

of gelukkig wordt, schieten te kort 

als het gaat om veerkracht. Vragen 

als hoe jij je verhoudt tot het ziek 

worden of het overlijden van een ge-

liefde, geven een diepere betekenis 

aan persoonlijke ontwikkeling dan 

bezig zijn met de vraag hoe je zoveel 

mogelijk geluk kunt vergaren. Geluk 

is een bijzaak. Of een cadeau van het 

universum. Je kunt je daarom maar 

beter voorbereiden op de werkelijk-

heid, en dus ook op moeilijke tijden. 

Daarin laat je namelijk zien hoe je 

zelf bent. Vragen als wie jij wil zijn 

en wat het meest belangrijk is, wor-

den getest in moeilijkere tijden. 

Elementen voor mentale  veerkracht
De kern van veerkracht zichtbaar maken met het SI-model

Roderik Kelderman is internatio-
naal NLP Master Trainer, psycho-
loog en oprichter van het NLP 
Instituut. Hij is opgeleid door o.a. 
Richard Bandler en maakt deel 
uit van de founding class van NLP 
Master Coaches in Nederland. 
Roderik is tevens auteur van diverse 
boeken rond NLP, communicatie en 
zelfontwikkeling.

Petra Zijderveld werkt alsi interna-
tionaal gecertificeerd NLP Master 
trainer, is systemisch coach, familie- 
en organisatieopsteller en NfN 
mediator. Ze werd opgeleid door 
o.a. Robert Dilts en Judith Delozier.
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Upper limit
Met het nieuwe Systemic Integration model 

of het SI-model dat door ons, Roderik Kel-

derman en Petra Zijdeveld, werd ontwikkeld, 

krijg je grip op en inzicht in de benodigde 

elementen voor mentale veerkracht. Voordat 

we daarin duiken, is het belangrijk te benoe-

men dat mentale veerkracht twee kanten op 

werkt; enerzijds heeft het betrekking op je 

potentie (je upper limit) en anderzijds heeft 

het betrekking op je capaciteit om te herstel-

len van een tegenslag (tragedie).

Potentie of upper limit gaat over hoeveel 

stress, verantwoordelijkheid en druk je aan-

kunt terwijl je nog steeds op een hoog niveau 

presteert en ook balans houdt in jezelf. Waar 

ligt jouw upper limit? Helaas is het zo dat 

de meesten van ons niet onze ‘upper limit’ 

opzoeken. Dat is enorm zonde. Je komt in 

ieder geval de blokkades in je eigen mentale 

veerkracht tegen, dat is een feit. Waar zou de 

upper limit van bijvoorbeeld Elon Musk, een 

man met een enorm vermogen tot daad-

kracht en veerkracht, liggen? Hier mag wat 

ons betreft meer onderzoek naar worden 

gedaan binnen ons vakgebied NLP.

Tragische ervaringen
Dan hebben we de kant van mentale veer-

kracht, die over het herstellen van tegenslag 

(tragedie) gaat. Hier draait het om de vraag 

uit wat voor nest je komt en wat je hebt ge-

leerd over omgaan met tragedie. En ook op 

welke leeftijd je dat meemaakte. We zouden 

durven stellen dat jonger opgelopen tragi-

sche ervaringen later in het leven zouden 

kunnen leiden tot een zwakker vermogen tot 

mentale veerkracht binnen diezelfde thema-

tiek (mits je hieraan gewerkt hebt). Een mooi 

voorbeeld is Elvis Presley. Hij was geboren 

met de tragische ervaring van een overleden 

tweelingbroertje in het kraambed, verloor 

op jonge leeftijd zijn moeder en groeide in 

armoede op in Memphis. Muziek was zijn in-

spiratie. Hij blonk uit met zijn talent en harde 

werk. Privé leek hij zowel de rol van zijn moe-

der als vader op zich te hebben genomen. 

Vanuit zijn verleden kan er een gevoeligheid 

zijn ontstaan om voor iedereen te zorgen, 

zowel in het gezin als in het bedrijf. De een-

zaamheid die wellicht daaraan ten grondslag 

lag, zou zomaar een voedingsbodem geweest 

kunnen zijn voor zijn verslaving.

Beschermende en herstellende functie
Ervaringen opgedaan tijdens de kindertijd 

bepalen voor een deel onze persoonlijkheid 

en spelen een belangrijke rol bij onze veer-

kracht. Wanneer we kijken naar mentale 

veerkracht, dan is het belangrijk om met 

onze cliënten te kijken naar de gehele som 

der delen. Waar verliest iemand zijn mentale 

veerkracht? Wat is de kern daarvan? Je men-

tale veerkracht is dynamisch: je voelt je niet 

‘vanzelf’ goed in je vel. Je mentale veerkracht 

wordt geregeld op de proef gesteld door 

interne en externe factoren. Veranderingen, 

stress of tegenslagen kunnen ons uit even-

wicht brengen. Hoe sterk je uit balans raakt, 

is uiteindelijk afhankelijk van hoe veerkrach-

tig jij bent. Mentale veerkracht vervult twee 

belangrijke functies in het behouden van 

ons mentaal welbevinden. Ten eerste vormt 

het een buffer tegen stress en ten tweede 

zorgt veerkracht voor herstel van je mentaal 

welbevinden wanneer dit een deuk kreeg. 

Het zorgt dat je kan ‘terugveren’ na tegen-

slagen. Mentale veerkracht heeft dus zowel 

een beschermende als herstellende functie. 

Tijdens ons onderzoek naar mentale veer-

kracht hebben we in de afgelopen jaren een 

aantal belangrijke elementen ontdekt die wij 

hebben samengevoegd in wat we Systemic 

Integration zijn gaan noemen.

Systemic Integration
Systemic Integration heeft als doel om de 

kern van een probleem, zoals verlies van 

mentale veerkracht, zichtbaar te maken. In 

het SI-model wordt de cliënt gevolgd in plaats 

van de eigen expertise van de coach of thera-

peut. Het SI-model diagnosticeert daarmee 

precies de plek waar 

iemand tegen 

het probleem 

aanloopt. Veel 

specialisten 

hebben een 

(beperkte-

re) visie voor 

de oplossing 

voor iemands 

probleem. Een 

therapeut gespe-

cialiseerd in cog-

nitieve gedragstherapie ziet vooral een oplos-

sing in schema’s en gedachtenpatronen. Een 

coach gespecialiseerd in NLP ziet vaak een 

oplossing met inzet van een NLP-techniek. 

Een huisarts of psychiater ziet geregeld een 

oplossing met medicatie. De overduidelijke 

valkuil die vaak over het hoofd wordt gezien, 

is dat deze aanpak van de betreffende speci-

alist misschien niet de beste is voor de cliënt 

op dat moment. Zo gaan in de praktijk soms 

cliënten van hulpverlener naar hulpverlener 

om weliswaar steeds een stapje dichter bij de 

oplossing te komen, maar waarin tegelijker-

tijd jaren voorbijgaan voordat de kern wordt 

ontdekt. Systemic Integration is ontwikkeld 

om deze valkuil te voorkomen. Dit model (h)

erkent het fenomeen van onze eigen filters 

als therapeuten, coaches en hulpverleners 

en zorgt ervoor dat de cliënt de informatie 

zelf geeft. Deze verwijde, neutrale blik of 

holistische kijk, is wat de cliënt vaak nodig 

heeft om tot een juiste behandeltechniek of 

methode te komen. De begeleider of coach in 

het SI-model is daarmee slechts een obser-

vant, die de eigen filters naast zich plaatst en 

scherpzinnig waarneemt zonder oordeel. 

De methode 
In het SI- model hebben wij drie basisele-

menten ontdekt die een belangrijke rol 

spelen bij een blokkade of uitdaging van de 

cliënt. Dit zijn de omgeving (The Field), het 

lichaam (The Body) en de geest (The Mind). 

Daarnaast bevindt zich in het model nog 

een oplossingsprincipe: The Self. Deze Self is 

het vierde element en is geïnspireerd door 

het werk van Carl Jung. The Self heeft in het 

SI-model als doel om datgene te represen-

teren waarin cliënt al bereikt heeft wat 

hij wil bereiken en dit al verenigd heeft 

met de beste versie van zichzelf. De 

drie basiselementen herbergen elk 

een aantal subelementen, die ons 

meer in detail iets vertellen over 

waar de blokkade van de cliënt zit.

The Mind
The Mind representeert alle cog-

nitieve processen die op bewust en 

onbewust niveau invloed hebben op het 

Elvis Presley
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probleem of de oplossing. We onderzoeken 

overtuigingen op alle niveaus van de logische 

niveaus van Bateson. Zoals waarden, aange-

leerde gedachtenpatronen en/of beelden die 

in het verleden of in de toekomst spelen waar 

de cliënt een probleem ervaart of een oplos-

sing kan vinden. Verder onderzoeken we of 

de kern van het probleem in het verleden, 

heden of toekomst speelt. Deze subelementen 

worden ‘Past’, ‘Present’ en ‘Future’ genoemd.

Mogelijke vragen bij The Mind:

• Wat geloof je over datgene waar je 

 aan wil werken?

• Hoelang geloof je dit al? (Check 

 en vraag of het in het verleden 

 speelt)

• Wat zeg je over jezelf in dit 

 moment?

• Hoe ziet vanaf deze positie je 

 toekomst eruit?

The Body
The Body representeert alles wat in het licha-

melijke geheugen is opgeslagen. Denk hierbij 

aan intense ervaringen uit het verleden 

die op dat moment niet volledig verwerkt 

konden worden en een herinnering in het 

lichaam hebben achtergelaten. De drie sube-

lementen die bij de body horen waarin we di-

agnosticeren zijn: ‘Freeze’, ‘Fight’ en ‘Flight’.

Mogelijke vragen bij The Body:

• Waar in je lichaam voel je het?

• Staat dat gevoel stil of beweegt het?

• Herken je dit gevoel bij datgene waar jij 

 aan wil werken?

The Field
The Field representeert alles wat zich in ‘de 

onderstroom’ afspeelt. De onderstroom is 

datgene wat een cliënt of een organisatie op 

onbewust niveau beïnvloedt. Denk hierbij 

aan de familiegeschiedenis van een cliënt 

of de sociale dynamiek en hiërarchische 

structuren binnen en buiten een organisatie 

of familiesysteem. De drie subelementen 

waarin we bij the Field diagnosticeren zijn: 

‘Epigenetica’, ‘Nurture’ en ‘Environment’.

Mogelijke vragen bij The Field:

• Wat neem je waar op deze positie?

• Sta je hier alleen of zijn er mensen bij 

betrokken?

• Ken je dit gevoel en van wie is het? 

• Waar sta jij ten opzichte van de anderen?

• Voel jij je gezien? Zie je de anderen?

The Self
Carl Jung stelde dat je pas een volledig 

ontwikkeld mens bent als je jouw licht- en 

schaduwkanten in jezelf hebt geïntegreerd. 

Het archetype dat dit volledig heeft omarmd, 

noemt hij The Self. The Self representeert 

de vereniging van je onderbewustzijn en je 

bewustzijn. Deze vereniging ontstaat vaak na 

het zien of ervaren van een oplossing voor de 

uitdagingen of problemen. In The Self kom je 

weer in je kracht en voel je je de beste versie 

van jezelf. Dit element wordt in Systemic 

Integration meestal aan het einde van een 

sessie ingezet, nadat de cliënt een interventie 

heeft gehad.

The Self wordt gebruikt als een laatste check, 

waarin wordt nagegaan of de blokkade ook 

echt helemaal opgelost is. Is er weer door-

stroming van levensenergie? Is de blokkade 

opgeheven? Staat iemand weer in zijn of haar 

kracht?

Mogelijke vragen bij The Self:

• Hoe is het nu anders, nu je van je pro-

bleem af bent?

• Wat is er nu veranderd?

• Hoe anders ziet je toekomst eruit nu je 

van je probleem af bent?

• Wie ben je zonder je probleem?

Oplossingsgericht model
Het is belangrijk om dit model in eerste in-

stantie te gebruiken als diagnosemodel, niet 

als oplossingsgericht model. Het doel van het 

SI-model is om zicht te krijgen op waar de 

kern van het probleem van de cliënt ligt en 

dus een diagnose te stellen. Vervolgens kun 

je daar, eventueel in overleg met een team 

van specialisten, een interventie op toepas-

sen en dan wél oplossingsgericht te werk 

gaan. Natuurlijk geldt vaak: als iets gezien is 

en zichtbaar is gemaakt voor de cliënt, ver-

andert er vaak al veel. Bij sommige cliënten 

is zelfs de blokkade dan al weg. Echter is het 

gangbaarder om de na uitvoering van het 

SI-model een (coach)traject of interventie te 

starten.

Systemic Integration en veerkracht
Mentale veerkracht en stress horen bij elkaar. 

De veerkracht van je cliënt wordt namelijk 

pas zichtbaar op het moment dat hij of zij 

geconfronteerd wordt met stress of blokka-

des. En daarbij kun je alleen veerkrachtiger 

worden door met stress en tegenslagen te le-

ren omgaan en ze te herkennen. Een deel van 

ieders veerkracht is genetisch bepaald. Dat 

genetische deel is onveranderbaar. Wel kun 

je je omgeving en je gedrag zo veerkrachtig 

mogelijk maken. Dat epigenetische deel, 

letterlijk dat wat bovenop je genen komt, is 

veranderbaar. Met het SI-model kun je kijken 

waar de blokkade zit waardoor iemand veer-

kracht mist. 

Het SI-model versterkt veerkracht doordat 

cliënten

• ervaren dat lichaam en geest één zijn;

• ervaren dat ze in staat zijn om anders 

naar uitdagingen te kijken;

• zelfvertrouwen en een positief zelfbeeld 

ontwikkelen;

• nieuwsgierigheid en optimisme aanbo-

ren;

• positieve leerervaringen meenemen voor 

toekomstige gebeurtenissen.

Veerkracht verbeteren is een proces, niet 

iets dat cliënten van de ene op de andere dag 

kunnen transformeren. Systemic Integration 

kan daarbij een prachtige inzichtgevende 

tool zijn voor jezelf en je cliënten. n

Meer informatie: www.hetnlpinstituut.nl 

Carl Gustav jung

‘Mentale veerkracht heeft 
zowel een beschermende 
als herstellende functie’
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door: 
Verginia Spier

Verginia Spier is al achttien jaar 
actief in NLP-coaching. In haar 
bedrijf CoCoJoyousness is ze werk-
zaam als Coach en Counselor. Ze is 
ook auteur van het boek ‘Me-Time’, 
wat een belangrijk thema blijft in 
haar coaching. 
www.verginiaspier.com
www.cocojoyousness.nl

Het grootste deel van ons 
leven werken we. Ik wil je 
meenemen naar een deel 
van mijn leven waarin het 
niet goed met me ging. En 

hoe ik van mijn stressvol-
le situatie naar me-time 
ging.

Het verleden 
Ik zat daar op de bank voor me 

uit te staren. Naar huis ge-

stuurd door de bedrijfsarts. Was 

het allemaal echt gebeurd? Ik werd 

al maandenlang geïntimideerd en 

gepest door een leidinggevende. Ik 

vind mezelf best wel assertief. Ik kan 

wat ik hoor en zie goed terugkoppe-

len, dat had ik voor mijn gevoel ook 

gedaan. Nu zat ik al twee dagen lang 

thuis op de bank en ik bleef de film 

in mijn hoofd maar afspelen. En gaf 

ik mezelf op mijn kop dat ik stom 

was geweest dat ik niet doorhad dat 

ik werd gepest. Ik was de controle 

ergens kwijtgeraakt. Op bepaalde 

momenten stopte ik de film in mijn 

hoofd, vergrootte ik het beeld en 

analyseerde het. De gesprekken en 

mails bevestigden dat ik alle stap-

pen goed had gedaan, zelfs hulp 

had gevraagd bij een vertrouwens-

persoon. Pijn in mijn buik had ik 

ervan gekregen om mijn verhaal te 

vertellen. Teleurgesteld in mezelf en 

onzeker werd ik naar huis gestuurd. 

Ik vertelde de bedrijfsarts hoe hard 

ik werkte. Resultaatgericht bezig zijn, 

was mijn drive. Daar hoorden ook 

de lange uren bij die ik maakte en 

het feit dat ik altijd klaar stond voor 

hulpvragen van medewerkers. De 

bedrijfsarts luisterde aandachtig en 

vond dat ik echt een maand alleen 

maar leuke en fijne dingen moest 

gaan doen. Afstand nemen van de si-

tuatie en energie opbouwen. Sporten 

of iets positiefs voor mezelf doen.

Opstaan en bewegen 
Ik zat al dagen op de bank en had 

geen idee waar ik moest beginnen. 

Ik ging mijn appartement zelfs niet 

uit. Mijn familie en vrienden bel-

den elke dag, luisterden naar me en 

verzekerden me dat het wel goed 

met me kwam. Na een paar dagen 

zei een familielid dat ik naar buiten 

moest gaan om even een frisse neus 

te halen. Als een robot in joggingpak 

liep ik naar buiten. Op een bepaald 

moment keek ik bewust om me heen. 

Het leven ging door in de winkels, 

mensen liepen over de straat, kin-

deren waren aan het spelen. Ik bleef 

een tijdje rondlopen en ging weer 

naar binnen. Douchen en weer bel-

len met familie. 

Een maand later…
Het deed me goed om weer te le-

ven, als het ware terug op aarde te 

komen. Het probleem was niet weg, 

maar de film in mijn hoofd was ver-

anderd. Ik had niets stoms gedaan. 

Ik kon de film loskoppelen, zonder 

een oordeel naar mezelf. Ik kon het 

zelfs een plekje geven. Hoe meer tijd 

ik voor mezelf nam, hoe meer mijn 

zelfvertrouwen en zelfreflectie groei-

Veerkracht affirmatie

de. Het werd belangrijk voor mij 

om elke dag me-time te nemen. Het 

werden kleine tot grote momenten. 

Bewuster leven en nieuwe ervarin-

gen opdoen, verrijkten mij geestelijk 

en fysiek. In de natuur zijn zorgt voor 

meditatieve momenten, dus wandel 

ik veel in het park of op het strand. 

Mindful en langzaam cappuccino 

drinken, doe ik nu nog steeds.

Stress
Herken jij signalen van fysiek en 

geestelijk op zijn? Wanneer het werk 

je te veel wordt? Wat te doen als je 

vast zit? Hoe je met veerkracht eruit 

kan komen? Ik wel. Dankzij me-time. 

Door tijd te nemen voor jezelf en 

goed voor jezelf te zorgen, kun je re-

flecteren, stoppen waarmee je bezig 

bent en jezelf afvragen wat je energie 

geeft. Ga na wat goed in je hart en 

je buik voelt. Jij bent belangrijk. Met 

me-time blijf je dichtbij jezelf. Hoe? 

Begin met kleine stappen. Sta stil, 

leg je hand op je hart en je andere 

hand op je buik, doe je ogen dicht en 

luister naar jezelf. Wat hoor je?

Affirmatie
Het leven is vallen en opstaan. Bij 

mij was de acceptatie dat ik geïnti-

mideerd en gepest werd, de les. Het 

verder gaan met mijn leven, was 

de uitdaging. Naar de film in mijn 

hoofd heb ik niet meer gekeken. Tijd 

voor mezelf nemen was waardevol-

ler voor mijn gezondheid. Over het 

thema me-time heb ik informatie 

gedeeld, een blog geschreven en 

mooie mensen geïnterviewd. Dankzij 

al die ervaringen creëerde ik mijn 

eigen veerkracht-affirmatie: ‘Wees 

jezelf, verander niet en ga door met 

wat erop je pad mag komen’. En dat is 

precies wat ik iedereen toewens. n

NLP en Veerkracht
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Alle cellen in ons lichaam hebben zuur-

stof nodig. Er is geen verbranding zonder 

zuurstof. Bij verbranding komt energie 

vrij en elke cel heeft die energie nodig om 

te kunnen functioneren om zijn speci-

fieke taak te kunnen uitvoeren. Naast de 

zuurstof activeert een diepe én verbonden 

ademhaling ook het neurologisch sys-

teem, het brengt de hersenactiviteit tot 

rust en zorgt ervoor dat het lymfestelsel 

goed functioneert. Beter ademen leidt tot 

meer vitaliteit, een betere gezondheid en 

een betere werking van ons immuunsys-

teem.

De brein-maatschappij
Daar waar de wetenschap een bom legde 

onder het allesbepalende narratief van 

religies, heeft diezelfde wetenschap zich 

gepositioneerd als de nieuwe religie. 

Wetenschap is bepalend geworden voor 

wat we moeten doen en hoe we moeten 

denken. We zien dat terug in het bedrijfs-

leven waarin regels, procedures, richtlij-

nen en protocollen en dus controle een té 

grote rol spelen. We zien het terug in alle 

systemen waaronder het onderwijs, poli-

Veerkracht door 
Balance Breathing

Door: Paul Lenferink

Ademhaling is een wezenlijk onderdeel in het vergroten 
van veerkracht. Bewust kunnen werken met de informatie 
die de ademhaling geeft, vergroot de mate van succes in 
transformatieprocessen, weet Balance Breathing grond-
legger Paul Lenferink. Hij houdt een pleidooi voor minder 
wetenschap en brein en méér hart, liefde en verbinding.

Paul Lenferink geeft 
NLP-opleidingen sinds 
1996. Hij is de bedenker 
van de ademmethodiek 
Balance Breathing. Al 
meer dan 25 jaar zet hij 
NLP en Balance Breathing 
in om mensen bewust te 
maken van wie ze écht 
zijn. Hij werkt als personal 
coach, met groepen en 
teams, is organisatiecoach 
en geeft lezingen. 
Meer info: 
www.paullenferink.nl
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tiek, economie, gezondheidszorg en hulpver-

lening. De brein-maatschappij is terug te zien 

in een verdeel en heers maatschappij en leidt al 

zeer lang tot mensonwaardige omstandighe-

den voor het overgrote deel van de wereldbe-

volking. We zijn namelijk het contact met wie 

we echt zijn en het contact met ons lichaam 

volledig kwijt. 

Taal van het hart
Het brein heeft namelijk geleerd om goed na te 

denken, zaken te analyseren en een oplossing 

te bedenken, die men na wikken en wegen 

uitvoert. Het bereiken van resultaat moet dan 

voldoening geven. Met andere woorden: wat je 

bedenkt en doet, moet leiden tot een positief 

gevoel en positieve beleving van de eigen iden-

titeit. We zijn echter geen menselijke denkers of 

menselijke doeners. We zijn menselijke wezens. 

Dit betekent essentie, bestaan, zijn. Met andere 

woorden; je was, je bent en je zal altijd zijn! Je 

hoeft niets te doen of te bedenken om iemand 

te zijn! Kijk naar onvoorwaardelijke liefde voor 

een kind of partner. Daar is de taal van het hart 

aanwezig.

Zelfgenezend lichaam
Wetenschap heeft aangetoond dat ons hart 

40.000 hersencellen heeft. Men stelt vast dat 

mensen dus vanuit het hart, los van het brein, 

autonoom besluiten kunnen nemen. NLP-on-

derzoeken maken dit ook duidelijk; 99% van 

de mensen heeft een moreel kompas en kan 

daarmee contact maken. In diezelfde onder-

zoeken wordt ook vastgesteld dat emoties 

gidsen zijn die verwijzen naar belemmerende 

overtuigingen. Voor mij is duidelijk dat emoties 

voortkomen uit je hoofd en dat gevoelens te 

maken hebben met je hart. Het hart is zoals ge-

zegd onvoorwaardelijk, vol liefde, verbinding, 

speels, en dankbaar. Het hart oordeelt niet en 

is gericht op samen. In een hart-samenleving is 

geen armoede, misbruik of geweld. Politiek is 

onzin en economie en geld zijn niet bepalend. 

We zijn onderdeel van de aarde. De natuur 

biedt ons alles en ons lichaam is zelfgenezend 

omdat we weten om te gaan met de oorzaak 

van ziek worden. 

Hoger bewustzijn
Conclusie: de brein-maatschappij creëert 

illusies. Het is immers slechts bedacht door 

iemand. Je kan ook iets anders bedenken. Daar 

waar een mening verheven wordt tot absolute 

waarheid, komen we terecht in dwang, over-

heersing en totalitaire systemen waarin een 

kleine minderheid het leven dicteert voor de 

grote onbewuste meerderheid. We zien al hon-

derden jaren dat de programmering zo sterk is, 

dat de grote meerderheid hun voorbestemde 

rol op een voortreffelijke wijze speelt. Ze heb-

ben zich volledig geïdentificeerd met hun rol. 

Oscar-waardig, zeg ik weleens! Als je daar niet 

bewust van bent, reageer je zonder te voelen. 

Velen laten het hart wel erg makkelijk op een 

zijspoor zetten door het brein. Het is ook daar-

om dat de meeste hulpverleners de essentie 

niet kunnen raken. Zij willen de cliënt helpen 

hun rol in deze brein-maatschappij wat beter te 

kunnen spelen. Door ons maar 

te richten op het brein zijn we 

nog iets kwijtgeraakt: het con-

tact met ons hoger bewustzijn, 

het contact met ons lichaam 

en vertrouwen op hoe ener-

gie werkt. Het hart heeft het 

grootste elektromagnetische 

veld in ons lichaam. Liefde 

wint dus altijd, je hoeft er niet 

voor te strijden, je hoeft slechts 

te zijn. Liefde kun je niet be-

denken, liefde is namelijk onze 

essentie. Het hart heeft vanuit 

de brein-maatschappij veel pijn 

geleden. Afwijzing, negeren 

en ander niet liefdevol gedrag 

leidt tot emoties en belemme-

rende overtuigingen, welke 

als energie is opgeslagen in het 

lichaam. Vandaaruit is overle-

vingsgedrag ontstaan en speel 

je in feite een rol. Conclusie; 

het lichaam heeft heling nodig. 

Contact met essentie
Balance Breathing gaat in dat helingsproces uit 

van het hoger bewustzijn. Anderen noemen 

dit ook wel spiritueel bewustzijn of energie. 

Wat ik daarmee bedoel? De essentie is dat jij 

niet je model van de wereld bent. Jij bent hoger 

bewustzijn dat hier op aarde, in een menselijk 

lichaam, fysieke en aardse ervaringen heeft. 

De zintuiglijke waarneming maakt chemi-

sche processen vrij in het fysieke lichaam. De 

positieve zintuiglijke ervaringen maken door 

die chemische processen levensenergie los. 

We ervaren blijdschap, dankbaarheid, liefde. 

De negatieve zintuiglijke ervaringen maken 

chemische processen vrij die we benoemen als 

emoties. Heling kan plaatsvinden door emo-

ties te zien als wat ze zijn, namelijk energie. 

Door deze energie vrij te maken en daar met 

de energie van je hoger bewustzijn naar toe te 

ademen, vindt ontlading plaats en dat leidt tot 

het contact met je essentie. 

Vanuit je essentie is het de bedoeling te genie-

ten van de zintuiglijke waarneming en hoe het 

lichaam hierop reageert. Én daarnaast is het 

de bedoeling dat we leren dat niet liefdevolle 
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Een recent praktijkvoorbeeld
Het betreft een man, 40 jaar oud. Al 
meer dan 35 jaar in behandeling van-
wege stotteren. Behandelingen waren 
gericht op ademen en wilskracht. In 
de hulpverlening was nooit gezocht 
naar het emotionele probleem achter 
het probleem. Dit bleek te maken te 
hebben met pestgedrag vanaf begin 
schooltijd; 4 jaar oud. 

De ademhaling was hoog in de borst 
waarbij hij zijn schouders optrok. 
Hij ademde dus diep in en ging dan 
zijn best doen om te praten. Zeer 
geforceerd en onnatuurlijk. Ik heb 
hem gevraagd de BB-ademtechniek 
te proberen; na een paar minuten heb 
ik hem gevraagd antwoord te geven 
op mijn vraag op het moment dat hij 
uitademde. Dit had voor hem een on-
gelooflijk effect; zinnen achterelkaar 
stotterde hij helemaal niet terwijl hij 
normaal bijna in elke zin stotterde. Hij 
was blij en zei: “wat een verademing, 
ik hoef helemaal niet te werken, ik 
voel me rustiger”.

Vervolgens heb ik de NLP-intake afge-
maakt waardoor hij helderheid kreeg 
over de blokkades op een fundamen-
teel niveau. In de ademsessie hebben 
we de gebeurtenissen en emoties 
uit het verleden door middel van 
lichaamswerk geactiveerd, hij moest 
contact maken met de energie in zijn 
lichaam en hier doorheen ademen. 
De BB-ademhaling, visualisatie, asso-
ciatie en energiewerk zijn benut om 
het hoger bewustzijn en bijbehorende 
frequentie in zijn lichaam te veranke-
ren. En tot slot hebben we een stra-
tegie uitgewerkt die hij thuis moest 
gaan oefenen. Die strategie omvat 
bekrachtigende overtuigingen, acti-
vering van bekrachtigende metapro-
gramma’s en natuurlijk bijbehorende 
fysiologie en de wijze van ademen. 

NLP en Veerkracht

gebeurtenissen, én de chemische reactie die 

dat in het lichaam tot gevolg heeft, niet be-

tekent dat je je essentie verloochent. Mensen 

die daarin slagen, voelen liefde voor zichzelf, 

liefde voor dit lichaam en hebben veerkracht. 

Ademen geeft informatie
Als we dit op spiritueel niveau gaan zien, 

gaan we ook verantwoordelijkheid nemen 

om de mens te helpen tot volledige ontplooi-

ing te komen. We benutten immers maar 12% 

van ons brein, 96% van ons DNA is schijn-

baar junk-DNA* en kijkend naar ademen; we 

benutten maar 30% van ons ademhalingspo-

tentieel. En de ademhaling is een synoniem 

voor levensenergie en de ziel. Wat is er moge-

lijk wanneer we vrij komen van de limitering 

en ons ware potentieel gaan benutten?

Men beseft mijns inziens te weinig dat mo-

dellen van de wereld waarin angst, schuld-

gevoel, verdriet, onmacht, boosheid en het 

ontstaan van kernovertuigingen, leiden tot 

een limitering van de levensenergie. Ademen 

is dus een gedragspatroon met een ongeloof-

lijke impact. De wijze waarop iemand ademt 

geeft informatie. We kunnen alleen maar 

echt werken aan veerkracht als we lichaam 

en geest weer die eenheid laten zijn zoals het 

bedoeld is. Daar waar we ons gaan identifice-

ren met het brein, gaat het mis en raken we 

verwijderd van wie we zijn. Vanuit het hoger 

bewustzijn, liefde of het hart, maken we fun-

damenteel andere keuzes. De verandering zal 

dan groot zijn want het brein staat in dienst 

van het hart en ons hoger bewustzijn. 

Ademhalingspotentieel
Het lichaam heeft een achterstand ten aan-

zien van de wil om te veranderen. Niet liefde-

volle reacties vanuit de buitenwereld leiden 

direct tot een chemisch proces (als iemand 

jou ineens slaat of tegen je schreeuwt, is het 

eerst het lichaam dat reageert). Daarna ont-

staan overtuigingen en waarden. Na de emo-

tionele en fysieke pijn komt namelijk de geest 

in actie, oftewel het ego. Ons ego (positief en 

negatief), heeft de taak op zich genomen ons 

te beschermen en creëert gedragspatronen. 

Het ego zet daarmee het ademhalingssys-

teem in werking. Het limiteren van je leven-

senergie is volgens het negatieve ego nodig 

omdat het expressie geven aan wie jij bent, 

immers leidt tot stress. Je wordt namelijk 

afgewezen, hoort er niet bij, het is niet veilig 

of misschien staat overleven op het spel. Met 

behulp van onze ademhaling reguleren we 

vervolgens die negatieve emoties of energie 

en tegelijkertijd onderdrukken we ons ware 

zelf. Dat is waarom we gemiddeld slechts 30% 

van ons ademhalingspotentieel gebruiken 

(levensenergie). Het besluit om het anders 

te gaan doen betekent een no go zone voor 

het ego, want het denkt dat het bestaans-

recht op de helling komt te staan. Je lichaam 

neemt daarmee de regie over, het blokkeert. 

Je lichaam (en negatief Ego) is dus nog niet 

zover als je wens om te veranderen. Balance 

Breathing helpt mensen om het lichaam mee 

te nemen met de wijsheid die er al is.

Meestal heb ik vier tot vijf sessies nodig om 

het lichaam mee te laten groeien met de wens 

om te veranderen. Met de juiste strategie 

kunnen cliënten het daarna zelf verankeren. 

Dat vraagt tijd, herhaling en inzicht. Cellen 

hebben namelijk last van verslavingsgedrag; 

het blijkt dat een cel vanuit het niets, dus 

zonder echte aanleiding, het oude chemisch 

proces kan vrijmaken met alle gevolgen van 

dien (herinneringen, beelden, overtuigin-

gen) en die leiden vaak tot een terugval. 

Tot slot
We zijn als het ware een antenne. Als we 

afgestemd zijn op de juiste frequentie krijgen 

we waar we op afstemmen. Die afstemming 

is de veerkracht die we in deze tijd nodig heb-

ben. n

* Bronnen: arts Hans Fransen, Wikipedia.
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Om duidelijk te maken wat veerkracht en 

zelfcompassie met elkaar te maken heb-

ben, is het goed om kort stil te staan bij wat 

beide fenomenen betekenen. Veerkracht is 

het vermogen om terug te veren, om je aan 

te passen en goed om te gaan met tegen-

slag, van welke aard dan ook. Een positieve 

aanpassing binnen een negatieve situatie, 

een competentie die je ondersteunt als je 

iets wil veranderen. Zelfcompassie betekent 

vriendelijk, zachtmoedig, niet-veroordelend 

naar jezelf kijken. Juist op momenten dat je 

het moeilijk hebt of tegenslag ervaart. Wat 

hebben die twee nu met elkaar te maken? 

Zelfcompassie, of in mijn taal, liefde voor 

zelf, betekent dat je het mogelijk maakt om 

in moeilijke tijden een interne gebalanceer-

de ruimte voor jezelf te creëren. Een ruimte 

die ervoor zorgt dat je met zachtheid en 

enige afstand ervaart dat pijn en moeilijke 

tijden bij het leven horen en dat je daarin 

niet alleen bent. 

Het betekent ook dat je dat wat je als moeilijk 

ervaart, emotioneel anders gaat beleven. 

Het wordt zachter, er ontstaat ruimte. In de 

ruimte ontstaat er de mogelijkheid om an-

ders te reageren. Het ontwikkelt emotionele 

veerkracht. 

In de door Grant Soosalu & Marvin Oka ontwikkelde technieken en 
methodes van mBIT & mBraining, speelt het thema veerkracht een 
belangrijke rol binnen hart-brein compassie. Over hoe dat precies 

werkt, schreef Wilbert Molenaar al eerder twee artikelen voor 
INZICHT. In deze editie diept hij de technieken nog wat verder uit. 

En laat hij zien welke praktische handvaten je als trainer en coach 
kunt inzetten om via compassie meer veerkracht bij cliënten te 

ontwikkelen. 

Zelfcompassie = 
veerkracht

Wilbert Molenaar is mBIT 
& NLP Master Trainer, eige-
naar mBraining Nederland, 
Voorzitter Wisdom Council 
mBIT International. Ruim 
27 jaar werkzaam als coach 
en trainer, nationaal en 
internationaal en zowel 
voor bedrijven als indivi-
dueel. Gespecialiseerd in 
het werken met onze vijf 
intelligenties; hart, hoofd, 
buik, autonome zenuwstel-
sel en onze reproductieve 
intelligentie. Humor, passie 
en oprechte aandacht, 
kenmerken zijn stijl.
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Eigen criticus
We kennen allemaal wel onze eigen criticus. 

Diegene in jou die streng of hard voor je is als 

iets niet lukt. De stem die zegt: ‘zie je wel, je 

bakt er niets van’ of ‘klungel’ of vul hier maar 

je eigen versie in. Een stem die je straft als het 

ware. En vergelijk dat nu eens met hoe je ie-

mand begeleid waar je van houdt of om geeft. 

Dan hoor je net een stem die je uitnodigt om 

te leren, te groeien, jezelf te ontwikkelen. 

Een stem die vanuit jouw compassie voor die 

persoon komt. Een stem die ervoor zorgt dat 

er ruimte ontstaat en iets anders kan ont-

staan. En die ervoor zorgt dat je anders kunt 

omgaan met wat er is. Deze zelfcompassie 

heeft naast een positieve invloed op veer-

kracht, ook nog biochemische gevolgen voor 

het hele lijf. Ze creëert namelijk een contai-

ner, of zoals psychoanalyticus Winnicott het 

noemt een ‘holding environment’. Een plek 

waarin de cliënt zichzelf vast kan houden en 

kan dragen in moeilijke tijden. Een container 

waar die ongewenste emoties of gevoelens 

er gewoon mogen zijn. In het nu. Om vanuit 

daar terug te veren en de verandering te 

bewerkstelligen. Zelfcompassie geeft je vaste 

grond onder de voeten zodat je stevig blijft 

staan. 

Dreiging- en afweersysteem
En je kent natuurlijk ook het tegenoverge-

stelde, dat de grond onder je wordt wegge-

vaagd. Je vereenzelvigt je dan in meerdere 

of mindere mate met dat wat je ervaart. De 

welbekende negativiteitsbias, het verschijn-

sel waarbij we meer gericht zijn op negatieve 

dan op de positieve zaken. En dat is logisch, 

vanuit de evolutieleer gezien. Vanuit evolutie 

hebben wij mensen toen we nog reptielen 

waren, in eerste instantie een dreiging- en 

afweersysteem (het autonome zenuwstelsel) 

ontwikkeld om ons lichaam te bescher-

men. Om weg te rennen als je weet dat een 

jachtluipaard je achtervolgt. Verschillende 

neurotransmitters waaronder adrenaline 

en cortisol, helpen ons dan voor te bereiden 

op de bevries-, vecht- of vluchtreactie. Om 

te overleven gingen we voornamelijk letten 

op gevaar en dreiging. Het probleem is nu 

dat dit beschermingssysteem in de wereld 

van vandaag geactiveerd wordt als we een 

psychologische dreiging ervaren. Een nare 

emotie of gedachte, is daarvoor al voldoende. 

Als we falen of we voelen ons niet voldoende 

ondersteund of niet gezien, kunnen we ook 

in de vecht-, vlucht- of bevriesmodus gaan. 

Ervaren we emotionele pijn als een psycho-

logische dreiging, dan activeert onze interne 

stressmodus stressreacties. Vechten, vluchten 

of bevriezen kan dan allerlei verschillen-

de vormen aannemen zoals onder andere 

zelfkritiek, dissociëren, associëren, isoleren, 

verstijven en cognitief dissoneren. 

Sociale zenuwstelsel
Maar gelukkig is er een antidoot in ons 

lichaam. Vanaf het moment dat dieren in 

groepen gingen leven, ontwikkelde zich 

naast de vecht-, vlucht- en vriesreactie, nog 

een systeem in ons lijf: het sociale zenuw-

stelsel. Dit had tot taak om te zorgen voor 

een innerlijke kalmeerreactie. Je zal hem 

misschien herkennen als de nervus vagus, 

en dan vooral het meest recent ontwikkelde 

deel. Dit ventrale deel van de nervus vagus, 

speelt neuro- en biochemisch een belangrij-

ke rol in zelfcompassie en de eerdergenoem-

de container. Onderstaand wetenschappelijk 

onderzoek illustreert dit heel mooi. Hoogle-

raar psychologie Dacher Keltner, professor 

Kristin Neff en haar collega Chris Germer en 

vele anderen hebben onderzoek gedaan naar 

compassie, veerkracht & welzijn. Een aantal 

van deze uitkomsten zijn bijzonder positief: 

• Mensen die zelfcompassie beoefenen, 

beschermen zichzelf als het ware tegen 

zorgelijkheid en depressie. Zelfkritiek 

en gevoelens van tekortschieten, dragen 

enorm bij aan het ervaren van angst en 

depressie. Zelfcompassie bewerkt het 

tegenovergestelde. 

• Mensen die zelfcompassie beoefenen, 

ervaren nog wel negatieve emoties zoals 

angst, prikkelbaarheid, verdriet. Zij erva-

ren dit echter minder vaak, minder intens 

en minder lang dan de niet-beoefenaars. 

• Er is een sterke relatie tussen zelfcompas-

sie en een positieve staat. Er is meer tevre-

denheid over het leven, meer blijdschap, 

verbondenheid, zelfvertrouwen en dank-

baarheid. Klachten bij een negatieve staat 

zoals perfectionisme, angst en depressie, 

verminderen. 

• Mensen die zelfcompassie beoefenen, 

hebben minder de neiging om ongewens-

te gedachten en emoties te onderdrukken 

dan niet-beoefenaars. En dat is winst, 

gek genoeg. Vaak denken we dat we fijne 

gevoelens moeten opzoeken en negatie-

ve gevoelens moeten wegstoppen. Het 

probleem is echter dat, áls het al lukt om 

het negatieve weg te duwen, dit vaak een 

averechtse uitwerking heeft. 

Lijden = pijn x verzet 
Binnen mBIT & mBraining weten we dat pijn 

een signaal is en dat het woord 'pain' kan 

worden beschouwd als een acroniem dat de 

rol van dit signaal beschrijft: 

PAIN = Please Acknowledge Information Now 

Zodra je de 

ervaring van de 

pijn - de informa-

tie - bewust hebt 

erkend, merk je 

dat de emotionele 

zwaarte van de 

ervaring vaak sterk 

vermindert. Lijden 

neemt af als je met 

aandacht pijn er-

kent en accepteert, 

of het nu fysieke 

pijn is of psycho-

logische pijn. Wat 

je wegduwt gaat 

botsen met je on-

derbewuste en kost 

heel veel energie. 

Uiteindelijk wordt 

het groter dan het 

oorspronkelijk zou zijn geweest wanneer 

je het niet onderdrukt had. Zelfcompassie, 

mindfulness, oprecht erkennen en openheid, 

leiden allemaal tot een verandering in de on-

bewuste reactie op pijn en verminderen het 

lijden. Ieder van ons heeft en zal in zijn leven 

tijden meemaken waarin pijn onvermijdelijk 

is. Het vermogen om er te zijn als steun voor 

jezelf, ook als je het moeilijk hebt, levert uit-

eindelijk ontzettend veel veerkracht op. Extra 

winst is dat dit weer positieve gevoelens op-

levert van zorgzaamheid en verbondenheid, 

ook met jezelf. 

‘Lijden neemt 
af als je met 
aandacht 
pijn erkent en 
accepteert'
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Volgens onder andere Keltner zijn er veel on-

derzoeksgegevens die erop wijzen dat we tot 

op neurochemisch niveau bereid zijn om te 

zorgen. Velen van jullie hebben vast wel eens 

gehoord van oxytocine, een neuropeptide 

die naar je hersenen gaat en vervolgens via je 

bloedbaan door je lichaam wordt verspreid. 

Nieuwe studies wijzen nu uit dat het altruïs-

me kan opwekken. Daarom wordt oxytocine 

door neuro-econoom Paul Zak ook wel ‘de 

morele molecule’ genoemd.

Beginnen met zelfcompassie 
Zelfcompassie kan door iedereen worden 

geleerd, onafhankelijk van wat er in je leven 

is gebeurd. Het is een houding van moed om 

op te staan tegen emotionele pijn, inclu-

sief de schade die we onszelf aandoen door 

zelfkritiek, zelfontkenning of zelfabsorptie. 

Zelfcompassie geeft emotionele stevigheid 

en veerkracht, en staat ons toe onze tekort-

komingen toe te geven, onszelf te vergeven, 

onszelf te motiveren met vriendelijkheid, 

voor anderen te zorgen, en volledig menselijk 

te zijn. Snelgroeiende onderzoeksresultaten 

tonen helder aan dat zelfcompassie samen-

hangt met emotioneel welbevinden, minder 

ongerustheid en gevoelens van depressie, het 

handhaven van gezonde gewoontes als goed 

eten en lichaamsbeweging, en goede per-

soonlijke relaties. 

Samengevat: zelfcompassie is een combinatie 

van het besef dat je niet alleen bent in je er-

varing, samen met een wat ruimere blik naar 

jezelf toe en een vriendelijke houding. Deze 

houding zorgt voor een soort bescherming 

tegen dieper wegzakken of blijven hangen in 

zware gevoelens en zelfkritiek. 

Ontwikkelen van compassie en 
veerkracht
Als je meer compassie en veerkracht op-

bouwt, levert je dat liefdevolle en koeste-

rende relaties op. Ook optimisme en hoop 

vergroten je veerkracht. En het helpt om 

problemen te zien als kansen voor zelfont-

dekking en persoonlijke ontwikkeling. Sim-

pele activiteiten zoals koud douchen, bidden, 

zingen, hummen, sporten, wandelen, lachen 

en schommelen, helpen daarbij. Ze hebben 

een directe positieve impact op het ventrale 

gedeelte van onze zwervende zenuw, oftewel, 

ons sociale zenuwstelsel. Het zorgt voor een 

hogere tonus van onze zwervende zenuw, 

onder andere door de aanmaak van myeline. 

Hierdoor zijn we weer beter in staat om com-

passie en veerkracht te tonen. n

NLP en Veerkracht

De nervus vagus of zwervende zenuw 
Ons lichaam, ons familiesysteem, de orga-

nisatie waarin we werken; ze functioneren 

optimaal als ze zijn ingesteld op compassie. 

Zonder zorgen voor jezelf, voor elkaar, is het 

makkelijk om naar isolement, pijn en ver-

driet te gaan. Dat ons lichaam is ingesteld op 

compassie, vinden we terug in een fascine-

rend deel van ons autonome zenuwstelsel: 

de nervus vagus. Vagus is Latijn voor zwer-

vend, en de nervus vagus begint bovenaan 

het ruggenmerg en zwerft door je lichaam, 

via spieren in je nek die je helpen je hoofd te 

knikken, je blik op andere mensen te richten 

en te spreken. Vervolgens daalt hij af en helpt 

hij de interactie tussen je ademhaling en je 

hartslag te coördineren. Dit is het ventra-

le gedeelte aan de voorkant van de nervus 

vagus. Om vervolgens naar de verschillende 

organen te gaan, waar hij een heleboel spijs-

verteringsprocessen regelt. Recente studies 

suggereren dat de nervus vagus gerelateerd 

is aan een sterkere reactie van het immuun-

systeem en je ontstekingsreactie bij ziekte 

regelt. Dit maakt van de nervus vagus een 

van de grote knooppunten in het menselijk 

zenuwstelsel. Elke keer als je diep ademhaalt, 

vertraagt je hartslag. Je ziet het bij voetballers 

voordat ze een penalty nemen: dan ademen 

ze eerst een paar keer uit om te kalmeren. 

De nervus vagus regelt die relatie, tussen de 

ademhaling en het kalmeren. Neuroweten-

schapper en psychiater dr. Stephen Porges 

noemt het ventrale deel van de nervus vagus 

de ‘love bundle’, oftewel ons sociale zenuw-

stelsel. Deze ventrale tak heeft een onwaar-

schijnlijk belangrijke taak in compassie en 

veerkracht.

Meer medeleven, sterke vagusreactie
Uit onderzoek van onder andere hoogleraar 

Dacher Keltner blijkt dat hoe meer mede-

leven je voelt, hoe sterker de reactie van de 

ventrale nervus vagus. Deze reactie is te 

meten en heet vagale tonus. Hier volgen een 

aantal opmerkelijke bevindingen; 

• Hoe trotser men zich voelt, hoe zwakker 

de vaguszenuwreactie. Dit resultaat ver-

telt ons dat wanneer je een sterke vagus 

zenuwreactie voelt, je gemeenschappelij-

ke menselijkheid met veel verschillende 

groepen ervaart. 

• Wanneer we worden aangemoedigd om 

ons sterk te identificeren met alleen onze 

eigen groep en niet met anderen, wordt 

de zwervende zenuw 

zwakker. 

• Mensen die echt ster-

ke ventrale zwervende 

zenuwen hebben - vagale 

supersterren zoals wij ze 

graag noemen – ervaren 

meer positieve emoties 

op een dagelijkse basis, 

hebben sterkere relaties 

met leeftijdsgenoten 

en betere sociale on-

dersteuningsnetwer-

ken. Kinderen met een 

sterker vagaal profiel zijn 

de kinderen die ingrij-

pen als een kind wordt 

gepest. Ze zullen eerder 

meewerken en in de 

pauze bijles geven aan 

een kind dat hulp nodig 

heeft bij huiswerk. 

Een oefening in compassie 
vanuit mBraining

Een heel eenvoudige manier om het 
effect van je zwervende zenuw te 
ervaren is door een pen tussen je 
tanden te houden in een ontspan-
nende toestand en dan je ogen te 
sluiten en te ontdekken wat er in 
je lijf gebeurt. Om dan hetzelfde te 
doen met een pen tussen je lippen. 
Wat is het verschil?

Voor en andere meer uitgebreide en 
prachtige oefening vanuit mBraining 
voor jezelf of om met je klanten te 
doen, kijk op:
www.mbraining.nl/een-oefening-
in-compassie



64 I N Z I C H T No 7 8  |  N a j a a r  2 0 2 2 65I N Z I C H T No 7 8  |  N a j a a r  2 0 2 2

7 vragen over 
de supersnelle 
MatriXmethode

Kortdurende interventies van één tot enkele sessies 

winnen de laatste jaren flink aan populariteit. Dat 

geldt ook voor de MatriXmethode, een aanpak voor 

onder meer volle hoofden, angsten en trauma’s. 

Inmiddels passen al meer dan 1500 professionals 

deze techniek toe. De methode heeft veel raakvlak-

ken met NLP, maar kent ook wezenlijke verschillen. 

Zo praat je niet over de inhoud van een probleem. 

Wat kan je wel en niet met deze methode en hoe 

werkt het? 7 vragen aan Ingrid Stoop, grondlegger 

van de MatriXmethode.

Tekst: Anne Marie Voskamp

Ingrid Stoop (1959) ontwikkel-
de ruim dertig jaar geleden 
de MatriXmethode. NLP is 
haar basis en van daaruit is 
ze zich verder gaan toeleggen 
op coachmogelijkheden 
ín en mét het eigen hoofd 
van coachees. Verfijning en 
verdieping van de techniek 
gebeurt nog continu. 
Voor meer info: 
matrixmethode.nl 

Over:
Ingrid Stoop

NLP en Lifestyle
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1) Welke voordelen zie jij in 
 deze kortlopende methode? 

“Allereerst: de coachee is snel van zijn 

probleem verlost. Daarnaast hoeft hij de 

inhoud van het probleem niet te delen, je 

gaat niet verbaal de diepte in. Iemand hoeft 

dus ook niet te graven in het verleden of 

met herbelevingen aan de slag te gaan. Wat 

het effect extra krachtig maakt: met deze 

methode lost de coachee zelf zijn probleem 

volledig op zijn eigen manier op. Dat hij aan 

de oppervlakte werkt en toch de angel eruit 

haalt, maakt het voor zowel de coachee als 

de coach ook licht en makkelijk. Als coach 

word je niet belast met de inhoud. Daardoor 

focus je je alleen op het proces. Dat houdt je 

scherp en alert.”

2) Bij welke problemen en voor 
 wie is de MatriXmethode 
 geschikt? 

“Je kan deze techniek grofweg toepassen 

bij een druk, vol hoofd en bij emotionele 

problemen, gedragsproblemen én medi-

sche onverklaarbare (pijn)klachten. Deze 

techniek is in feite non-verbaal en daar-

mee uitermate geschikt voor mensen die 

niet over hun probleem kunnen of willen 

praten. Bijvoorbeeld omdat ze zich te veel 

schamen of omdat een angst of trauma zo 

erg is, dat je er niet over kán praten. Dat kan 

gaan van een spinnenangst of faalangst tot 

seksueel misbruik of een oorlogstrauma. Of 

een combinatie van problemen. 

Zo hielp een MatriXcoach onlangs een 

vrouw met PTSS, een laag zelfbeeld, een 

hoge lat, een vol hoofd én paniekaanvallen. 

Ze vertelde dat ze tijdens al haar hulpver-

leningstrajecten nooit had meegemaakt 

dat ze niets hoefde te zeggen. Dat was een 

verademing voor haar. Want andere pro-

fessionals lazen dan eerst haar dossier en 

gingen daarop in. Voor haar voelde dat aan 

alsof ze in een vicieuze cirkel ronddoolde en 

haar problemen steeds complexer werden. 

De MatriXcoach hielp de complexe proble-

men te normaliseren door te werken met 

wat haar cliënt in haar hoofd ervaarde en 

vervolgens de problemen één voor één aan 

te pakken.”

3) Bij welke problemen en voor 
 wie is de MatriXmethode 
 niet geschikt? 

“Deze methode is niet geschikt als je wilt le-

ren van je probleem, op zoek bent naar ver-

klaringen, inzicht wil krijgen in je probleem 

en hoe jij daarmee omgaat. Er worden geen 

levenslessen besproken. Ook is deze aanpak 

niet geschikt voor mensen die juist graag 

over hun problemen willen praten, zich 

graag begrepen willen voelen, gehoord of 

gezien willen worden. Maar ook cultuur en 

generaties kunnen een rol spelen. Zo heb 

ik gemerkt dat Syrische vluchtelingen zich 

vaak niet serieus genomen voelen als ze niet 

over hun probleem kunnen praten. Ook 

merk ik dat sommige mensen de overtui-

ging hebben dat je wel degelijk moet praten 

over je probleem en dat trajecten altijd lang 

moeten zijn. Bij de MatriXmethode draait 

juist de coachee zelf aan de eigen knoppen. 

Voor hulpvragers is dat soms heel lastig, dat 

de oplossing uit henzelf komt. ‘Dat kan toch 

niet?’, denkt iemand dan.”

4) Hoe gaat de methode in  
 z’n werk?

"Bij drukke hoofden wordt de informatie op 

een door de persoon zelf bedachte manier 

geclusterd, handiger ingericht, gememo-

riseerd en teruggevonden. Bij angsten, 

trauma’s en andere emotionele problemen 

herprogrammeert de coachee zelf de eigen 

beleving. Door jouw vragen gaat hij op zoek 

naar hoe en waar in het hoofd of rest van 

het lichaam hij de ‘probleem- informatie’ 

heeft onthouden en hoe de coachee het wil 

en zal blijven onthouden. Dus naar hoe hij 

de blokkade of belemmering zelf heeft vast-

gezet. De nare gebeurtenissen of bedachte 

toekomstvoorstellingen gaan altijd gepaard 

met een beeld. Ook kunnen het geluid, het 

gevoel, de reuk, de smaak en/of gedach-

ten een rol spelen in wat de coachee heeft 

onthouden. Het detail op het plaatje is wat 

de lading eraan geeft, het gevoel oproept, 

het geluid, de smaak, de reuk én gedachten. 

Daar werk je mee. De coachee verandert 

op deze manier zelf voorgoed de complete 

beleving en gedachten bij de opgeslagen 

herinnering of toekomstbeeld. Door juist 

de focus te leggen op één gebeurtenis is 

vaak één sessie al voldoende om blijvend 

die gebeurtenis zelf op de eigen manier te 

ontladen, neutraliseren en vervangen.

5) Is het een quick fix waarbij 
 beschadigde basisbehoeften 
 buiten schot blijven?

“Als het gaat om oppervlakkige problemen 

waar een beschadigde basisbehoefte onder 

zit, dan is het weliswaar een quick-fix, maar 

ook voor die beschadigde basisbehoeften. 

Als iemand zich op het werk onveilig voelt, 

komt hij dat thuis ook tegen. Dus moet je 

de bron bereiken. Dat kan doordat je als 

vanzelf meerdere herinneringen of angsten 

voor de toekomst meeneemt met dezelfde 

‘trigger’, zoals er geen vertrouwen in heb-

ben dat je een goede relatie kunt krijgen of 

angst voor de tandarts. 

Gebruik je de sessie voor een overvol hoofd, 

dan moet je dat wel bijhouden. Na het op-

ruimen kan je dat zelf, dat leer je tijdens de 

sessie. Net als bij het opruimen van je huis, 

je kast of de bestanden en mappen op je lap-

top, is het belangrijk dat informatie meteen 

wordt opgeborgen en een plek krijgt waar 

het weer teruggevonden kan worden. Wan-

Wetenschap: trauma’s kunnen je spraakcentrum 

‘offline’ zetten

Psycholoog en traumatherapeut Dr. Anne Marsman stelt in 
haar proefschrift ‘Beyond dis-ease and dis-order’ (2021) het 
volgende:
Een van de belangrijkste argumenten om meer lichaams-
gerichte en non-verbale behandelmethoden toe te passen, 
is dat extreem stressvolle ervaringen de hersenen zodanig 
kunnen beïnvloeden dat het vrijwel onmogelijk wordt om 
verbaal te communiceren: een ervaring die soms wordt aan-
geduid met spraakloze terreur (speechless terror). Dit kan 
gebeuren tijdens de stressvolle ervaring zelf, maar ook (lang) 
daarna, wanneer (impliciete) herinneringen aan de gebeurte-
nis ervoor zorgen dat het spraakcentrum in de hersenen (het 
centrum van Broca) ‘offline’ gaat. Zonder goed functione-
rend centrum van Broca kan iemand gedachten en gevoelens 
niet onder woorden brengen.

MatriX Werkmodel©

MatriXmethode van Ingrid Stoop ® ISBN/EAN: 978-90-79083-14-5

REGIE OVER EIGEN HOOFD.
WWW.MATR IXMETHODE .NL

Practice Based Evidence onderzoek: 

jeugd binnen 32 minuten van probleem verlost

In samenwerking met een hoogleraar klinische psychologie 
hebben we in 2021/2022 een pilot Practice Based Evidence 
onderzoek uitgevoerd bij 35 kinderen tussen de 5 en 18 jaar 
die een nare gebeurtenis hebben meegemaakt. De resulta-
ten van het onderzoek zijn opgestuurd om internationaal in 
een vakblad gepubliceerd te worden. Voor publicatie mag 
er feitelijk nog niet over gecommuniceerd worden. Alvast 
een tipje van de sluier: ‘Alle vier de gemeten punten (boos, 
verdrietig, bang, blij) gaven aan dat er significante verschil-
len zijn aangetoond in gemiddeld 32 minuten.’ Wanneer de 
publicatie verschijnt, zal het MatriXmethode Instituut dit 
breed communiceren. 

Ingrid Stoop: “Het zal je waarschijnlijk niet verbazen dat we 
in verhouding veel kinderen en jongeren helpen. Ze scha-
men zich vaak voor hun probleem en zitten niet te wachten 
op een ellenlang traject waarin ze moeten ‘graven’ of zich-
zelf bloot moeten geven. En de aanpak is levendig, creatief 
en snel. Zoals een 21 -jarige jongen laatst tegen me zei: ‘In 
mijn hoofd heb ik het sneller gedaan dan ik in woorden zou 
moeten uitspreken’.”
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neer je het systeem na de sessie 

niet meer gebruikt, loop je op den 

duur weer kans op een overvol 

hoofd.”

6) Wat zijn de overeenkomsten 
 en verschillen met NLP?

“Ik ben zelf opgeleid tot onder 

meer NLP-trainer. NLP is een 

verzameling van werkzame tech-

nieken en in de MatriXmethode 

vind je basiselementen daarvan 

terug, zoals de submodaliteiten. 

En je steekt, net zoals bij NLP, in 

op herprogrammeren. Maar dat 

linguïstische deel gebruik je bij 

de MatriXmethode niet, want je 

praat niet over de inhoud. Ook 

ligt de regie én de oplossing bij 

deze techniek volledig bij de 

coachee zelf: het zelf ontladen, 

neutraliseren en vervangen. 

Wel kan je sommige NLP-technie-

ken met deze methode combine-

ren, zoals het zwart-wit of groter 

of kleiner maken van beelden, 

een beeld eerst op afstand zetten 

of juist dichterbij halen. De 

MatriXmethode kent daarente-

gen ook andere karakteristieken 

die de NLP helemaal niet kent, 

zoals het ‘opruimen’ van een vol 

hoofd.” 

7) Wat heb je als professional 
 nodig om de MatriXmethode 
 toe te kunnen passen?

“Het is belangrijk dat je be-

grijpt en zelf ervaren hebt hoe 

het werkt dat je met en in de 

eigen leer-en denkprocessen 

zelf iets kunt vervangen. Er 

zijn verder geen hulpmidde-

len, alleen modellen die je 

gebruikt om uit te leggen hoe 

deze interventie praktisch 

werkt. Deze gesprekstechniek 

kan je gewoon gebruiken 

naast alles wat je weet en 

succesvol inzet in je sessie(s) 

met mensen. Je kunt het face 

to face doen in een coachop-

stelling, maar ook heel goed 

per telefoon, videobellen en 

zelfs tijdens een wandeling. 

Subtiele knikjes, woorden 

zoals ‘klaar’ of de mimiek in 

het gezicht zijn voor de coach 

al voldoende om de volgen-

de vraag te stellen. Zo blijf 

je samen in verbinding en 

gefocust.” n

Waarvoor wordt de MatriXmethode ingezet?

De meeste mensen hebben de interventie gebruikt voor een vol hoofd 
(35%), angsten voor iets dat in het verleden is gebeurd én voor iets dat 
mogelijk in de toekomst gaat gebeuren (30%), trauma's (14%), stress 
(17%) en concentratieproblemen (13%). Het komt regelmatig voor dat 
het hoofd te vol zit en de coachee geen ‘werkruimte’ heeft. De eerste 
stap is dan om eerst de denkbeeldige informatie in het hoofd van bin-
nen op te ruimen waardoor er meteen meer ruimte en overzicht komt.

NLP en Lifestyle

"Kortdurende 
interventies 

worden 
steeds 

populairder"

Parenda NLP Academie
Voor persoonlijke ontwikkeling

Ben jij ook gewoon 
nieuwsgierig naar jezelf  

en de ander?
Bel of mail voor een vrijblijvend gesprek

06-28505304

Sinds 2007

• 16-Daagse opleidingen in NLP (Practitioner, 
Master, Trainer)

• Meerdaagse korte trainingen (Kunstzinnig 
Coachen, Karakterstructuren, Systemisch Werken, 
Transactionele Analyse)

• Maandelijkse Ontwikkelavond

• Persoonlijke coaching en therapie

• Kleine groepen met daardoor extra veel aandacht 
voor jouw persoonlijke ontwikkeling

Monique Hoogenboom 
oprichter Parenda

www.parenda.nl  |  info@parenda.nl  |  Hoogland-West (het prachtige buitengebied van Amersfoort)

Aanbod Parenda
• Een praktijkgericht boek voor trainers, coaches 

en therapeuten

• Duidelijk omschreven (kunstzinnige) oefeningen 
die op onbewust niveau het veranderingsproces 
aangaan

• Een combinatie van de moderne neuro-
wetenschap, NLP, Humanistische Neuro 
Linguïstische Psychologie en het Kunstzinnig 
Coachen

• Met een uitgebreid voorwoord door  
John Overdurf

Het kleurenpalet

voor  
€ 29,50 te  

bestellen via 
Bol.com

Scan de code om  
het boek op bol.com 

te bekijken!
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Door: Judith Nieuwpoort
(fotograaf: Marleen Sahetapy

Judith Nieuwpoort heeft sinds 
2008 haar eigen jeugdhulpver-
leningsorganisatie opgericht 
voor het hele gezin. In die 
periode heeft ze NLP-prac-
titioner, NLP-master en de 
ADHD Coach opleiding bij De 
eerste verdieping gevolgd én 
trainingen van Tony Robbins. 
NLP loopt als een rode draad 
door haar coaching.

Laat ik vooropstellen dat ouders waarvan de kinderen de diagnose 

AD(H)D/ ASS hebben gekregen, over enorm veel veerkracht beschik-

ken. In de afgelopen vijftien jaar heb ik honderden ouders mogen 

begeleiden, trainen en coachen. Na een diagnose komen ze in een 

nieuwe wereld terecht en zijn zoekende naar oplossingen. Terug-

kijkend op de allereerste tijd met hun kind, merken ouders vaak op 

dat vanaf de geboorte de eerste signalen van het ‘anders’ zijn wel al 

duidelijk waren. Alleen classificeerden ze dit niet als zodanig dat er 

iets mis zou zijn. 

Rouwproces
Vaak worden ouders op school door leerkrachten aangesproken over 

het gedrag van hun kind. Het kind blijft bijvoorbeeld niet stilzitten, 

doet niet mee aan kringgesprekken of maakt geen contact met andere 

kinderen. Het is een gevoelig onderwerp en ook een uitdaging om 

ouders hierover goed te informeren en bij te staan, zonder dat je het 

contact verliest. Vooral omdat opvoeden onbewust wordt gekoppeld 

aan identiteit. Ouders kunnen zich sneller persoonlijk aangevallen 

voelen. Het emotionele aspect van zo’n boodschap wordt vaak over 

het hoofd gezien door sommige leerkrachten en daar mogen we ons 

wel meer bewust van worden. Het stellen van een diagnose kun je bo-

vendien vergelijken met een rouwproces. Ook bij de diagnose AD(H)

D en ASS doorloop je als ouder verschillende stadia, zoals ontkenning, 

protest of boosheid, vechten, verdriet en uiteindelijk aanvaarding. 

Bovendien geven ouders zichzelf vaak de schuld, schamen ze zich en 

raken ze overspoeld door nieuwe informatie. Als ouders en kinderen 

hier niet goed bij worden begeleid, zijn de gevolgen meestal niet te 

overzien. Depressie, echtscheiding en niet meer naar school gaan, 

komen veel voor bij deze gezinnen. 

Handvaten en tools
Binnen het gezin zelf kunnen de spanningen ook hoog oplopen, want 

heel vaak zitten ouders en kind niet op één lijn. En als de ouders nog 

samenzijn, ontstaan er in die relatie dikwijls de eerste scheuren. Het 

is niet moeilijk voor te stellen dat een kind dat bijvoorbeeld veel be-

hoefte heeft aan structuur, duidelijkheid en voorspelbaarheid, min-

der goed gedijt bij een ouder die niet zo gestructureerd en chaotisch 

Ouders en kinderen dichter
bij elkaar brengen via de 

logische niveaus

Het stellen van een ADHD/ASS diagnose bij kinderen zorgt vaak voor een rouwproces 
bij hun ouders.  Ook al is het goed om te weten waarom je kind anders is dan andere 
kinderen, in werkelijkheid roept die duidelijkheid veel vragen en vooral onzekerheden 
op. Door middel van een speciale begeleiding op maat mét NLP-elementen, kunnen 
kinderen en hun ouders succesvol worden verder geholpen. Mede dankzij het door 
Judith Nieuwpoort nieuw ontworpen waardenspel geïnspireerd op basis van de 
logische niveaus van Dilts en Bateson.

NLP en Lifestyle
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is en geen duidelijk ritme biedt 

aan het kind. Het kind gaat in 

discussie met de ouder, wordt 

vervolgens gezien als brutaal 

en krijgt daarom straf. Op zo’n 

moment is een ouder zich niet 

bewust van de behoefte van 

het kind. Neemt bijvoorbeeld 

de andere ouder het op voor 

het kind, dan kan ook weer een 

verstoorde ouder- en kind-re-

latie ontstaan. Het is daarom 

goed dat ouders in deze moei-

lijke momenten op zoek gaan 

naar handvaten en tools om 

hun kind beter te begrijpen, 

zoals dat ook gebeurt bij Happy 

KidsCare. Problemen die ons 

vaak worden voorgelegd, zijn 

bijvoorbeeld dat een kind zijn 

emoties moeilijk kan uiten, veel woedeaanvallen heeft of moeilijk 

aansluiting kan vinden bij leeftijdsgenoten. Ook zijn er kinderen die 

het moeilijk vinden om in een groep te functioneren. Het is goed om 

te beseffen dat systemisch gezien een kind niet kan veranderen als 

een ouder niet meeverandert. We zien vaak dat kinderen als ze bij 

ons begeleid worden, een enorme groei laten zien. Ouders kunnen 

dat heel anders ervaren in de thuissituatie.  Dat is niet vreemd, want 

er is een patroon ontstaan en dat moet eerst doorbroken worden. 

Omdat thuis als heel veilig wordt ervaren, durven kinderen daar vaak 

hun minder functionele gedrag laten zien. Er kunnen uitbarstingen 

ontstaan als ontlading van alle spanningen. Kinderen kunnen ineens 

heel boos reageren of juist in huilen uitbarsten, zonder dat daar di-

recte aanleiding voor is.

Groeps- en logeerbegeleiding
Een mooie manier om kinderen te helpen, is door het aanbieden van 

bijvoorbeeld groepsbegeleiding na schooltijd. Daarbij wordt hen so-

ciale vaardigheden aangeleerd zodat ze beter leren omgaan met leef-

tijdsgenootjes. In deze groepen zijn de kinderen allemaal gelijk, voe-

len ze zich als bondgenoten en herkennen ze zich in elkaar. Er hangt 

een goede sfeer en pestgedrag is niet aan de orde. Een ander initiatief 

is de logeerbegeleiding. Hierbij verblijven de kinderen twee dagen en 

nachten op de begeleidingslocatie en wordt spelenderwijs gewerkt 

aan sociaal emotionele uitdagingen waar ze in het dagelijks leven 

tegenaan lopen. Ook is het voor de kinderen heel prettig om even uit 

de thuissituatie te zijn. In een andere omgeving komen bovendien 

weer andere emoties en gedragingen naar voren. Zo ontdekte een 

vader tijdens een ouder-kindweekend, hoe zijn zoon functioneerde 

in de groep met andere kinderen. Hij was positief verrast, want zijn 

zoon deed leuk mee met activiteiten en speelde met andere kinderen, 

iets dat hij nog niet eerder had gezien. Op school viel deze jongen uit 

en had een agressieve en ongeïnteresseerde houding. Voor deze vader 

een eyeopener dat zijn zoon onder bepaalde voorwaarden wél in een 

groep kon functioneren.

Erkenning geven
We geloven in de kracht van spelenderwijs begeleiden. Vanuit be-

weging en dus vanuit activiteiten, komen kinderen tot verandering. 

Als kinderen zich vertrouwd en veilig voelen, ontstaat er veerkracht 

en bloeien ze op! Zo was er bij ons een jongen van veertien jaar die 

omwille van zijn autisme al vanaf jonge leeftijd niet kon meekomen 

op school. Zijn ouders zijn zelfs naar Nederland verhuisd vanuit 

Kazachstan omdat het schoolsysteem hier beter zou aansluiten, maar 

helaas. Hij werd onhandelbaar, liep weg, werd agressief, toonde geen 

respect voor de schoolleiding en een gesprek voeren was onmogelijk. 

Hij heeft intensieve behandelingen gekregen voor zijn autisme en zat 

zelfs in een gesloten instelling. Helaas bood dat niet de gewenste re-

sultaten. Wij hebben hem drie jaar lang mogen begeleiden tijdens de 

logeerbegeleiding en het is fantastisch om zijn ontwikkeling te mogen 

volgen. Het heeft een aantal maanden geduurd voordat hij zijn plek 

vond binnen de groep. Hij liep vaak weg, schold de begeleiders uit en 

alles moest echt gaan zoals hij het wilde. Dat kon natuurlijk niet altijd. 

De begeleiding heeft altijd liefdevol en begripvol gereageerd. De situ-

aties en het waarom uitgelegd. Zijn gedrag benoemd en wat dat met 

een ander doet. Aan hem de erkenning gegeven dat hij goed is zoals 

hij is en de positieve momenten blijven benoemen. Inmiddels weet 

hij aansluiting te vinden, compromissen te sluiten en kan hij zelfs zijn 

uitspraken herstellen als hij opmerkt dat het 

anders overkomt dan hij bedoelt. Zijn ouders 

hebben hierin een belangrijke rol gespeeld. 

Want zonder ouders is veranderen bijna 

onmogelijk. 

Logische niveaus
Vanuit de ouderbegeleiding nemen we 

ouders in onze trajecten mee op een ontdek-

kingsreis. Allereerst werken we aan een ster-

ke basis voor de ouders zelf, want vaak lopen 

zij over. Er komt veel op hen af en vooral wer-

kende ouders schipperen enorm met tijd en 

energie. Onze eerste focus is dan ook om te 

zorgen dat ouders weer kunnen opladen. Dat 

doen ze enerzijds door de kinderen eenmaal 

per maand naar onze logeerbegeleiding te 

brengen en anderzijds door te onderzoeken 

welke hulpbronnen ingezet kunnen worden. 

Bijvoorbeeld door na te gaan waar zij zelf 

energie van krijgen, waar zij van opladen. 

Soms is dat echt graven. Maar met de simpele 

vraag wat ze graag deden voordat de kinde-

'Gedrag kan pas 
veranderen als 
er op een ander 
niveau iets 
verandert’
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ren er waren, komen de hulpbronnen vaak als vanzelf. In de volgende 

gesprekken vertellen we over de logische niveaus van Gregory Bate-

son en Robert Dilts. Het geeft zoveel inzichten aan ouders dat gedrag 

pas kan veranderen als er op een ander niveau iets verandert. We 

koppelen dit aan de waarden en overtuigingen. Op het moment dat 

ouders weten wat de waarden binnen de opvoeding zijn, kunnen ze 

ernaar leven. De waarden zijn in eerste instantie niet duidelijk, waar-

door er veel ruzies, discussies en frustraties ontstaan. Op het moment 

dat ouders de waarden duidelijk hebben, valt er een last van hen af. 

Ik noem als voorbeeld twee ouders die continu ruzie hadden over de 

opvoeding van hun kind. Het maakte niet uit wat de één deed, de an-

der had er altijd commentaar op. Vanuit de begeleiding bleven we uit 

de welles-nietes discussie. In dit geval speelde het Happy Waardenspel 

dat we zelf hebben ontwikkeld, een belangrijke rol. Er kwam name-

lijk naar voren dat vader vriendschap als waarde nummer één had. 

Moeder, die een heel andere waarde had, namelijk respect, begreep 

ineens waarom vader zijn zoon graag wilde pleasen. 

Verschillende waarden
Het waardenspel is ook gemakkelijk in te zetten tussen ouders en 

pubers. Vaak staan ze lijnrecht tegenover elkaar. Zoals dat het geval 

was bij een moeder en een dochter die samen onder onze begelei-

ding het waardenspel speelden. Bij moeder kwam veiligheid op de 

eerste plaats terwijl de dochter vrijheid als belangrijkste waarde 

had. Geen wonder dat het al eens botste tussen hen. Doordat die 

verschillende waarden in zulke gesprekken helder worden, is er 

ineens een gesprek op een heel ander niveau mogelijk. Groot 

voordeel is ook dat ouders zich dan meer erkend voelen. En 

vaak zelf met oplossingen en inzichten komen. Een ander mooi 

voorbeeld is de hulpvraag die we van een moeder met een 

dertienjarige dochter kregen. Moeder had een depressie gehad, 

waardoor dochter een tijdlang in een pleeggezin woonde. De 

dochter had eerder de diagnose ADHD gekregen en bleek een 

hechtingsstoornis te hebben. Tijdens een ouder-kindweekend 

kwam naar voren dat moeder zich heel gelijkwaardig naar 

haar dochter gedroeg. Ze was zich daar ook van bewust en 

vond het heel moeilijk om grenzen te trekken als dat nodig 

was. Moeder vond dat ze duidelijk was naar haar dochter, 

maar als dochter niet luisterde, sloeg de sfeer om en werd 

moeder heel erg boos. Maar dat was ook niet wat ze wilde 

en dus vroeg ze om hulp. 

Hulpvolle metafoor
Vanuit NLP weten we hoe krachtig metaforen en ver-

halen werken.  Ik vroeg aan moeder of ze het boek van 

Will Smith had gelezen of zijn verhaal kende. Als kind 

ervaart Will Smith de impact van de losse handjes van 

zijn vader en ziet hij hoe zijn vader zijn moeder mishan-

delt. Op die momenten stond Will stijf en bevroor. Hij 

kon zijn moeder niet helpen. Vanaf die tijd ontwikkelde 

hij clownesk gedrag. Op het moment dat Will grappig deed, lag zijn 

vader in een deuk. Will deed er alles aan om het zijn vader naar zijn 

zin te maken, zodat het gezellig was in huis. Want als het gezellig was, 

sloeg zijn vader niet. Pas jaren later werd Will zich bewust van zijn 

gedrag. Het verhaal raakte moeder. Haar dochter reageerde ook sterk 

als moeder een keer een ‘off day’ had en zich wilde terugtrekken in 

haar eigen wereld. Dochter deed dan altijd overdreven lief en wilde 

veel knuffelen. Moeder begreep mede door de metafoor het gedrag 

van haar dochter en kon het gesprek met haar dochter op dit niveau 

aangaan door te benoemen dat ze niet iedere dag altijd vrolijk is en 

dat dit bij haar leven hoort. Er zijn ook minder goede dagen, maar dat 

betekent nog niet dat moeder depressief is en dat haar dochter weer 

het huis uit moet. Het was een supermooie eyeopener en moeder was 

dankbaar voor dit inzicht. Uit gesprekken als deze, blijkt maar weer 

dat er mensen, wat ze ook meegemaakt hebben, altijd een weg blijven 

vinden naar oplossingen. n

In de podcastserie ‘Zekerder 
met Ouders’ interviewt Judith 
Nieuwpoort ouders over hun 
ervaringen binnen de jeugdhulp-
verlening. Over wat ze hebben 
gemist en wat ze juist als prettig 
hebben ervaren.
Ook geven ze tips voor hulpver-
leners. Judith maakte er een top 
5 van:

1. Echt luisteren. 
2. Erkenning geven voor wie de 
 ander is.
3. Stap met een juiste intentie 
 het gesprek in, laat oordelen 
 los.
4. Focus op wat goed gaat.
5. Stel jezelf kwetsbaar op, dit 
 geeft ouders vertrouwen.
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NLP en Business

Willen jullie een artikel schrijven voor IN-

ZICHT? Dit verzoek ontvingen we niet lang 

geleden in onze mailbox. De vraag was hel-

der: Deep Democracy en besluitvorming, hoe 

gaat dat in de praktijk én in de NLP-praktijk? 

Natuurlijk wilden we daarover schrijven. 

De vraag was alleen: wie gaat dit dan doen? 

Aangezien mijn collega Ellis van Schaik en ik 

in 2019 bij Human Dimensions level 1 Deep 

Democracy en in 2020 level 2 & 3 hadden 

gevolgd, was de keuze niet al te moeilijk. Ellis 

en ik kwamen overeen dat ik het artikel zou 

schrijven. Soms kun je ook best besluiten ne-

men zonder Deep Democracy toe te passen!

Het ontstaan
Voorjaar 2021, we kwamen voor het eerst bij 

elkaar. Wij, dat zijn vijf internationaal gecer-

tificeerde NLP-trainers met samen meer dan 

veertig jaar ervaring in het NLP-trainersvak. 

Eind 2020 had één van onze opdrachtgevers 

te kennen gegeven een andere weg in te 

willen slaan en te stoppen met het aanbieden 

van NLP-opleidingen. Een beslissing die we 

niet direct hadden zien aankomen. Nadat 

we de eerste schok hadden verwerkt, was 

het al heel snel duidelijk dat we hoe dan ook 

NLP-trainingen wilden blijven geven om 

met behulp van NLP een bijdrage te kunnen 

leveren aan de ontwikkeling van mensen. 

Maar hoe dan? Solo gaan en alleen een eigen 

NLP-instituut opzetten, werd door niemand 

van ons als een optie gezien. Als colle-

ga-trainers hebben we jaren fijn met elkaar 

samengewerkt. En NLP is natuurlijk ook in 

samenwerking tot stand gekomen, daar zit 

ook de kracht. Zou het ook lukken als we met 

elkaar een NLP-instituut op zouden richten? 

Als we onze krachten eens gingen bundelen? 

Immers; alleen ga je sneller, samen kom je 

verder! We hadden een groot vertrouwen in 

de wijsheid van de groep en daarom durfden 

we deze uitdaging aan: Stichting MetMaat-

kracht was geboren.

Democratisch besloten
Voor een groot gedeelte bestaat samenwer-

ken uit het nemen van beslissingen. Zeker 

in de beginperiode hebben we als team veel 

beslissingen mogen en moeten nemen. Over 

de huisstijl, de website, teksten, budget et 

cetera. Zoveel mensen, zoveel modellen van 

de wereld en natuurlijk net zoveel metapro-

gramma’s. De klassieke manier waarop er 

veelal besluiten worden genomen, is niet 

altijd even effectief. Vaak gebeurt dat via 

de meeste stemmen gelden. Effectief voor 

degenen die het eens zijn met het aange-

nomen voorstel, maar wat gebeurt er met 

degenen die het er niet mee eens waren of 

tegen hebben gestemd? En wat als dit vaker 

dan één keer gebeurt? Dan gaan mensen op 

de sabotagelijn zitten: ze gaan onder andere 

zuchten, steunen en tegenwerken. En ja, ook 

NLP-trainers doen dat, we zijn net mensen! 

Daarom kozen we ervoor onze besluitvor-

ming anders aan te pakken, namelijk met 

inzet van Deep Democracy. Op de website 

van deepdemocracy.nl wordt er de volgende 

definitie aan gegeven:

Deep Democracy is een zienswijze en een metho-

de die de onderstroom in groepen zichtbaar en 

hanteerbaar maakt. Tegenstellingen en botsende 

meningen worden op respectvolle wijze met elkaar 

onderzocht. In dialoog en in discussie. Besluitvor-

ming met aandacht en waardering voor andere 

opvattingen. Door grondiger besluiten neemt de 

daadkracht toe.

Deep Democracy als tool voor 
evenwichtige besluitvorming 
en groei

Door: Kyra Hoogeveen

Samen binnen een organisatie alle beslissingen nemen, werkt misschien iets 
trager dan dat één baas of manager knopen doorhakt. Maar luisteren naar de 
stem van de minderheid zoals dat binnen Deep Democracy gebeurt, zorgt er 
wel voor dat de uitkomst door meer mensen wordt gedragen én voorkomt dat 
werknemers zich op de sabotagelijn gaan begeven, weet NLP-trainer en 
coach Kyra Hoogeveen van NLP-instituut MetMaatkracht.

Kyra Hoogeveen is 
Internationaal gecer-
tificeerd NLP-trainer 
en coach. Van kinds af 
aan is zij al mateloos 
geïnteresseerd in het 
gedrag van mensen en 
de vraag wat maakt 
dat mensen doen wat 
ze doen. Gedrag en 
communicatie hebben 
altijd een belangrijke 
rol gehad in haar 
werkende leven. 
Nu zijn deze twee 
interesses gecombi-
neerd in het vak van 
NLP-trainer.
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Iedereen happy?
Toch betekent dit niet dat iedereen het dan 

ook gelijk eens is met genomen besluiten. 

Verschillende meningen blijven bestaan. Hoe 

jammer en verwarrend ik dat zelf ook wel eens 

vind. Het levert error en verwarring op in mijn 

hoofd, dat mijn collega’s zaken anders kunnen 

zien of ergens anders over denken. Besluiten 

nemen op deze manier betekent dus niet dat 

je altijd krijgt wat je graag had willen hebben. 

Misschien juist niet. Wat het wel betekent, is 

dat je wél wordt gehoord in wat de reden is dat 

jij de voorkeur hebt voor een ander voorstel. 

Er wordt geluisterd naar je behoeften; wat heb 

je nodig hebt om mee te gaan in het voorstel 

aangenomen door de meerderheid. Indien 

nodig vinden er nog (kleine) aanpassingen 

plaats, net zolang tot ieder lid van het team zich 

kan vinden in het voorstel. Doordat besluiten 

op deze manier worden geno-

men, ontstaat er een gedragen 

verantwoordelijkheid: het wordt 

gedragen door ieder lid van het 

team. Je kan dus nooit zeggen als 

een besluit anders uitvalt dan je 

had verwacht, dat je het er ook 

niet mee eens was. Het ontstaan 

van de sabotagelijn is hiermee 

ondervangen.

Wat levert het op?
De vijf stappen die via de Le-

wis-methode worden gebruikt 

om tot inclusieve besluitvorming 

te komen, zijn het verzamelen van 

alle invalshoeken, het actief zoe-

ken naar het alternatief, het ver-

spreiden van het alternatief, het 

toevoegen van de wijsheid van 

de minderheid aan het besluit én 

het duiken in de onderstroom. 

Ik denk dat elke organisatie baat 

heeft bij het luisteren naar de 

stem van de minderheid. Hier zit 

namelijk veel wijsheid in. Wijs-

heid die vaak verloren gaat door 

‘de meeste stemmen gelden’. En 

als organisatie loop je het risico 

dat werknemers zich op de sabo-

tagelijn gaan begeven. Compro-

missen bestaan niet binnen deze manier. Bij 

een compromis is er immers altijd een deel van 

een groep of team dat niet wordt gehoord en 

gezien in zijn of haar behoeften.

NLP en Deep Democracy
Niks nieuws voor de NLP’ers onder ons, want 

ieder mens heeft zijn eigen model of the world 

met daarbij behorende waarden, overtuigin-

gen, criteria, metaprogramma’s enzovoort. 

Binnen MetMaatkracht is dit uiteraard niet 

anders. Bij de één draait het metaprogramma 

globaal op de voorgrond waarbij liefst eerst de 

grote lijnen worden uitgezet en de rest daarna 

nog wel komt. Terwijl degene die gericht is op 

informatie graag eerst alles duidelijk wil heb-

ben.  Waarop degene met het metaprogram-

ma matchen juist de verbinding probeert te 

behouden of te herstellen.  

Werken met delen
Je zou ieder lid van een team kunnen zien als 

een deel van het grotere geheel. Een deel met 

veel wijsheid. We weten van werken met delen 

dat elk deel van ons gehoord en gezien wil 

worden. Als er ergens een deel in jou wordt 

genegeerd, gaat dit deel steeds harder kloppen. 

Net zolang tot het gehoord en gezien wordt. Het 

deel gaat als het ware op de sabotagelijn zitten 

en wijsheid van dit deel gaat verloren. Door het 

toepassen van Deep Democracy, wordt ieder 

deel van het team gehoord en gezien. Er is oog 

voor de belangrijke waarden van eenieder, oog 

voor criteria en overtuigingen. En net als met 

het werken met delen: er wordt geen compro-

mis gesloten. Elk deel moet het eens zijn met 

het genomen besluit. Er wordt net zolang ‘on-

derhandeld’ tot ieder deel (lees: ieder teamlid) 

mee kan in het voorstel. 

Wijsheid van de minderheid
Wat heeft degene die gericht is op informatie 

nodig om mee te kunnen gaan in het globale 

metaprogramma? En andersom? Neem gerust 

van mij aan dat vergaderingen in het begin 

soms lang hebben geduurd. Want een volgende 

punt wordt pas besproken als het voorgaande 

punt tot een ieders tevredenheid is afgehan-

deld. Voor mij zit de pure winst in het luisteren 

naar de wijsheid van de minderheid. In plaats 

van alleen het besef te hebben dat eenieder een 

ander model of the world heeft en je het hier 

niet altijd mee eens bent, gaat Deep Democracy 

een laag dieper. Je voelt je niet per se gehoord 

en gezien door alleen begrip en/of het besef te 

hebben van het bestaan van andere modellen 

van de wereld. Vanuit Deep Democracy heb 

je óók aandacht voor de onderstroom. En net 

als bij NLP draait het bij Deep Democracy ook 

om de vorm van communicatie en niet om de 

inhoud. Besluitvorming via Deep Democracy 

helpt dus ook nog eens om uit de inhoud te 

blijven. Een win-win situatie!

Voor elke organisatie? 
Net als met elk ander model is Deep Democracy 

toepasbaar in elke organisatie, in welke vorm 

dan ook.  Hoeveel rijker zou een organisatie 

zijn als de wijsheid van eenieder wordt mee-

genomen? Waarschijnlijk zullen werknemers 

zich meer verbonden voelen met de organisa-

tie én minder de neiging hebben om te gaan 

saboteren. De vraag is echter of organisaties 

openstaan voor deze verandering. Het vraagt 

een heel andere stijl van leidinggeven, in veel 

organisaties vindt men nog steeds autocra-

tische leiders.  Zijn deze leiders bereid hun 

positie te herzien? Het zijn niet voor niets 

autocratische leiders. Wat ervoor nodig is, is 

een andere mindset. Er is geloof en vertrouwen 

nodig. Geloof dat degene die altijd lijkt in te 

stemmen met een beslissing, ook iets toe heeft 

te voegen. Én het vertrouwen in het denkver-

mogen van elk lid van het team. Het is in mijn 

ogen nogal arrogant om te denken dat alleen 

de leider die ‘ervoor geleerd heeft’ de juiste 

beslissing neemt. Verandering van de wijze van 

besluitvorming en uiteindelijk misschien wel 

de cultuur, vraagt tijd, geduld, reflecteren op 

het eigen handelen, bereidheid tot verandering 

én opleiding en/of training. 

Wat voor mij persoonlijk anders is, en ik denk 

voor ieder lid van het team, dat door op deze 

manier besluiten te nemen, ik het gevoel 

heb dat we samen verder komen dan alleen. 

Doordat alle invalshoeken aan bod komen en 

door het écht horen wat de ander zegt, zijn 

we in staat om tot goede besluiten te komen. 

Besluiten die gedragen worden door iedereen. 

Dit maakt ook dat we niet enkel op de korte 

termijn gericht zijn, maar met elkaar willen 

groeien. We weten waar we voor staan en wat 

onze basis is. Onze gebundelde krachten ma-

ken dat we verder komen! n

Meer weten over MetMaatkracht en waar wij voor staan? 
Ga naar www.metmaatkracht.nl voor NLP-trainingen en 
op maat gemaakte team- en bedrijfstrainingen.

‘Voor Deep Democracy is 
een andere mindset nodig, 
én geloof en vertrouwen’



We kennen jou als de grand lady binnen 
de internationale NLP-wereld. Maar als 
we jouw vrienden zouden vragen wie 
Judith DeLozier is, wie ze is als persoon, 
wat zouden ze dan zeggen?
“Oh dat is een goede vraag. Dat hangt af van 

welke vriend je het zou vragen, haha! Ze zullen 

zeggen dat ik loyaal ben, vriendelijk, grappig, 

humoristisch en hopelijk zullen ze zeggen dat 

ik echt ben en authentiek. ‘What you see is 

what you get’.”

En naast de liefdevolle woorden, wat 
zullen ze zeggen als we vragen waarvoor 
je bij Judith moet oppassen?
“Ik kan een plan maken en dat op het laatste 

moment veranderen. Dat kan sommigen echt 

enorm frustreren. En er zullen mensen zijn die 

zeggen dat ik het hen lastig kan maken omdat 

ik ze in situaties breng die buiten hun comfort-

zone liggen.”

Heb je interesses waar de meeste men-
sen niets van weten? 
“Goh, ik heb geen idee. Als kind groeide ik op 

in een grote familie, ik heb vijf broers en woon-

de in een klein dorp met veertienduizend men-

sen. Veel spelen en dansen met buurtgenoten, 

vond ik heerlijk en ik was gek op paarden en 

koeien. Ik heb veel aan paardrijden gedaan. 

Religie en antropologie waren de studies die ik 

heb gevolgd. Eerlijk gezegd heb ik geen idee of 

iemand binnen de NLP-wereld weet dat hierin 

mijn innerlijke kern ligt. In het menselijke ver-

langen om dingen uit te leggen en te verklaren 

die eigenlijk niet te verklaren zijn. Dat is altijd 

al ‘mindblowing’ voor mij geweest, en nog! En 

het creëren van paden, richtingen van hoe men 

vindt hoe je in de wereld moet zijn. Van sjama-

nisme tot het jodendom, van het katholicisme 

tot het christendom. Alles ertussen, het maakt 

niet uit. In de ware kern komt het erop neer dat 

er een weg is naar het licht. Dat we onszelf en 

anderen in het licht moeten brengen. Het laat 

ons zien hoe we het beste uit het leven kunnen 

halen. Dit raakt zeker dat wat ik doe in NLP, het 

ligt dicht bij mijn hart.”

Dans je nog steeds of heb je nog andere 
passies in je vrije tijd?
“Ik heb jarenlang gedanst. Het was mijn pas-

sie, mijn vorm van kunst. Mijn persoonlijke 

manier van mediteren. Het waren voor mij 

heerlijke momenten om helemaal naar binnen 

te keren en bij mezelf te komen. Mijn grenzen 

op te zoeken en te ontdekken wat ik wel en niet 

kan. Daarnaast voel ik een grote passie voor 

de natuur. Voor de bossen en de dieren, en 

forestbathing. Bosbaden komt oorspronkelijk uit 

Japan en betekent niets meer of minder dan 

het bos instappen en letterlijk in de vertraging 

gaan en rustig ademhalen. Net zoals je dat doet 

‘Ik wil mensen laten focussen 
op skills, op vaardigheden’
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Na drie jaar niet getraind en gereisd te hebben, en na enige twijfel of ze nog wel internationaal zou 

werken, heeft Judith DeLozier weer haar eerste fysieke training gegeven op 5 en 6 september 2022 bij 

NLPro in Nederland. Deze training stond in het teken van ‘Wisdom of the Body, Somatic Coaching’ en 

was een groot succes. Het verslag van de workshop lees je op pagina 84. Wij maakten van deze mooie 

gelegenheid gebruik om haar te interviewen. Niet alleen over NLP, maar ook over haar persoonlijke 

leven. Het werd, om het met haar eigen woorden te zeggen, ‘the best interview I’ve ever had’.

NLP en Internationale ontwikkelingen 

Interview met Judith DeLozier
Door: 

Linda Commandeur en Jack Smit

vlnr Linda Commandeur, Judith Delozier en Jack Smit



als je in bad gaat. Hoewel er nu therapievor-

men van zijn, is het van oorsprong bedoeld als 

een vorm van meditatie. Het bijzondere van de 

natuur vind ik, is de realisatie dat als ik adem, 

ik dat alleen kan doen omdat de bomen voor 

mij ademen. 

Het is ook prachtig om te weten dat bomen met 

elkaar communiceren, zowel onder de grond 

als boven de grond. Om dat te weten, te rea-

liseren, is echt iets om dankbaar voor te zijn. 

Iedereen mag zich hiervan bewust zijn.”

Van natuur naar NLP: hoe lang ben je al 
NLP-trainer?
“Dan moet ik even rekenen. Ik begon met NLP 

nog voordat het NLP werd genoemd. Er was 

niet eens een practitioner training. Maar men-

sen kwamen naar ons toe om van ons te leren. 

Op een gegeven moment werd gevraagd hoe je 

je kon certificeren. Toen zijn we daar pas mee 

begonnen. Met alle kennis, ervaring en zelf-

bedachte methodieken die we hadden, hebben 

we een NLP-practitioner opgezet en uiteindelijk 

ook de master- en de trainersopleiding ont-

wikkeld, omdat daar ook naar werd gevraagd. 

Connirae en Steve Andreas zaten in mijn eerste 

gecertificeerde NLP-practitioner.

We hadden toen een groep van trainers met 

onder andere John Grinder, Richard Band-

ler, Lesley Cameron, Mary Beth Meyers, Steve 

Gilligan, Robert Dilts en David Gordon. Frank 

Pucelik was al verhuisd op het moment van 

de opzet van de master- en trainerstraining. 

Ik was toen een jaar of 25. Dus dan train ik in 

ieder geval al vijftig jaar, oh my!! En de trainer-

straining was zelf toen niet echt een training. 

Diegenen die het wilden leren, liepen stage bij 

John en mij. Velen hebben ons jaren gevolgd en 

gemodelleerd, en zo ontpopten zich de eerste 

gecertificeerde NLP-trainers: Charlotte Bu-

retto, Steve Andreas, Connirae Andreas, Lora 

Ambugey en Anné Linden.”

Wat was jouw reden om te trainen in 
NLP? Wat was de toegevoegde waarde 
ervan?
“Daar heb ik nooit zo over nagedacht. Ik werd 

geleefd door onder andere mijn nieuwsgierig-

heid en ik ging mee in de groep. I was just living 

the dream.”

Hoe kwam je in aanraking met NLP?
“Ik ontmoette John Grinder en werd verliefd op 

hem! Het kwam dus door John. Hij gaf mij een 

door hem geschreven boek om te lezen, nog 

voordat hij het had gepubliceerd, The Structure 

of Magic. Ik vond het toen nogal moeilijk omdat 

het best wel wiskundig is geschreven en dat is 

niet mijn sterkste kant. Maar ik vond het leuk 

en interessant.”

Wat sprak jou vooral aan in het boek?
“Het bevat nuttige en waardevolle vragen om 

het ware pad van denken en leven van mensen 

naar boven te halen. In de tijd van publicatie 

leefde ik met John in een soort van commune. 

Gregory Bateson kwam daar ook wonen. Ook 

hij kreeg een kopie van het boek. Bateson gaf 

aan dat dit hét stukje informatie was dat hij no-

dig had bij de onderzoeken die hij deed samen 

met onder andere Milton Erikson. Dit was het 

startpunt van een mooie samenwerking totdat 

Erikson overleed. Op onze beurt bestudeerden 

wij zijn taalpatronen. En zo ontstonden de twee 

taalpatronen Metamodel en Milton taal.”

Samen met Robert Dilts was jij één van 
de studenten van John Grinder en Ri-
chard Bandler. Al snel werd je zelf een 
belangrijke trainer en heb je bijgedragen 
aan de ontwikkeling van veel NLP-tech-
nieken en -processen. Welke ontwikke-
lingen komen van jouw hand?
“Er zijn veel technieken die ik inderdaad mede 

ontwikkeld heb. Dat wat ik heb vormgege-

ven, is het somatische gedeelte. Ik heb altijd 

het gevoel gehad, en nog steeds, dat alleen de 

representatiesystemen en oogpatronen niet 

alles volledig dekken. Je hebt echt je lichaam 

nodig om dingen te kunnen helen. Natuurlijk 

heb je het kinesthetische representatiesysteem, 

en toch hoort daar veel meer bij dan alleen de 

emoties. Juist door het gevoel dat ik iets miste, 

ben ik dat echt gaan onderzoeken en ermee 

aan de slag gegaan. En ben ik het somatische 

aspect gaan uitbreiden en toevoegen. Met het 

somatische systeem leer je: je codeert, deco-

deert en programmeert jezelf ermee. Het heeft 

een sterkwerkend geheugen, een vorm van 

spiergeheugen, en speelt een belangrijke rol bij 

het verwerken van onder andere trauma’s. Het 

zorgt voor integratie en is de doorgang tot ade-

men, tot leven. Het is hét lerende systeem van 

de mens! Gelukkig begint de ondersteuning 

voor deze zienswijze vanuit de neuroweten-

schap nu ook eindelijk te komen. Ook hierbij is 

het nut en het ervaren belangrijker dan weten-

schappelijke onderbouwing. Als het werkt dan 

werkt het.”

En wat heb je nog meer verwezenlijkt?
“Naast de toevoegingen op somatisch vlak, heb 

ik mij hard gemaakt voor de community, de ge-

meenschap. Sommigen noemen dit ‘het veld’. 

Wat is de kwaliteit van de lerende omgeving 

waarin men zich bevindt? We ontdekten dat 

er veel meer geleerd werd wanneer studenten 

’s avonds bij elkaar kwamen, dan wanneer ze 

in de klas zaten. Omdat ze er dan gezamenlijk 

over gingen praten en ermee gingen oefenen 

om het te integreren. Een ander belangrijk deel 

van mijn ‘taak’ in deze wereld, is geweest om 

mensen te laten focussen op skills, vaardighe-

den, en niet op technieken en dus het leren van 

een trucje. Technieken kunnen falen in bepaal-

de omstandigheden, maar jouw vaardigheden 

niet. Breng je vaardigheden in je spieren, zodat 

je er niet meer over na hoeft te denken en je 

het automatisch doet. Net zoals dat gebeurt 

als je leert fietsen. Dit vind ik heel belangrijk. 

Daarom maakt het me soms verdrietig wan-

neer ik in een training voorstel om een bepaal-

de methodiek te doen, er dan mensen zijn die 

zeggen ‘oh die heb ik al gedaan, dat weet ik nu 

wel’. Of dat iemand beweert het metamodel 

echt te kennen. Ik doe het nu al ruim vijftig 

jaar en ik leer elke keer weer wat bij. Elke keer 

krijg ik weer nieuwe inzichten. We blijven leren 

als mens. We zijn onderdeel van een continu 

lerende en veranderende wereld.”

Je ontwikkelde onder andere het So-
matische Syntax System en geeft les in 
Somatic Coaching. Hoe vernieuwend of 
onderscheidend is deze methodiek? En 
waar kan deze toe bijdragen?
“Als je heel erg je eigen weg gaat en niet altijd 

steun daarbij hebt van anderen, dan is de So-

matic Syntax System echt wel een wonder voor 

je. Het is echt levensveranderend. De dieperlig-

gende kwestie is dat de meeste mensen tegen-

woordig getraind zijn om te kijken en te leven 

vanuit beeld, vanuit visualisaties en hun den-

ken, zonder dat ze zich echt bewust zijn van het 

somatische systeem van hun lichaam. Wat zegt 

je lijf, hoe voelt het, welke signalen en bood-

schap geeft het…? Eigenlijk de connectie tussen 

hoofd-hart-buik, je intuïtie dus. Het Somatic 

Syntax System helpt je weer in connectie te 

komen met jezelf, met alles dat lager zit dan de 

nek. Je hebt een fantastisch werkend systeem, 

namelijk je lichaam. Gebruik dit dan ook echt. 

Het kan je zoveel wijsheid, creativiteit, heling 

en gevoel van heelheid brengen. De realisatie 

én het gevoel dat je echt één geheel bent.”

De afgelopen twee dagen heb je een 
training gegeven over Somatic Coaching, 
Wisdom of the Body. Wat is de belang-
rijkste boodschap die je iedereen wil 
meegeven? 
“Dat je een lichaam hebt en dit echt zou moeten 

gebruiken! Ook al kan het soms moeilijk zijn. 

Wees lief voor jezelf, voor je lichaam. Als jij de 

koning of koningin bent en je lichaam is je ko-

ninkrijk, hoe wil jij er dan in wonen? Stel jezelf 

regelmatig deze vraag.”

Je hebt verschillende boeken geschre-
ven. Welk boek is voor jou het meest 
waardevol? 
“Ik heb twee favoriete boeken. Een van de twee 

is Turtles All The Way Down, ik schreef het samen 

met John Grinder. Wat dit boek speciaal maakt 

is dat dit het begin was van de verschuiving van 

de eerste generatie NLP naar de tweede genera-

tie NLP. Het heeft veel ontwikkelingen in gang 

gezet om NLP nog verder uit te breiden. De 

perceptuele posities komen hieruit voort. Het 

doel was ook om iets te creëren dat gebruikt 

kon worden als springplank naar nieuwe 

ideeën en ontwikkelingen. De quote die ik hier 

graag bij gebruik is It takes two to get one, and ma-

ybe we should get a third one to get one. Het tweede 

boek is de NLP Encyclopedia van Robert Dilts. We 

wilden graag onze kijk, kennis, wijsheid en het 

veld samenbrengen. Oh en nog een boek dat 

mij dierbaar is, is Leafs Before the Wind. Dit boek 

heb ik ook samen met John Grinder geschre-

ven. Al die boeken zijn mij dierbaar. Ze vormen 

ook een mooie weergave van de liefde en de 
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dankbaarheid die ik voel, als ik terugkijk op de 

periodes en samenwerkingen die ik heb mogen 

ervaren.”

In de jaren tachtig toen NLP meer aan 
het opkomen was, had de methodiek 
nog de naam vaag te zijn. Het was eerder 
iets spiritueels of in ieder geval moeilijk 
grijpbaar. Moest je vroeger tegen veel 
vooroordelen opboksen? 
“Er zijn veel vooroordelen. Een van de eerste 

was dat men niet begreep waar NLP thuishoor-

de. Ons eerste boek werd onder de categorie 

‘occult’ geplaatst. Een ander punt waar we 

tegenaan liepen in het begin van NLP, was dat 

veel mensen die bijvoorbeeld therapeut of psy-

choloog waren, op zoek waren naar praktische 

toepassingen. Ze hadden vaak het idee dat ze 

ondanks vier tot zes jaar gestudeerd te hebben 

voor hun doctorstitel, ze nog niets wisten. Deze 

aanname was absoluut niet de bedoeling. Zo 

ontstond de weerstand naar NLP. Het is niet 

zo dat je moet kiezen, het kan elkaar juist heel 

goed aanvullen en versterken.”

Alhoewel er nu zoveel meer bekend is 
over NLP en er heel veel NLP-trainingen 
worden gegeven, ook en zeker binnen 
bedrijven, heeft het bij sommigen nog 
steeds een beetje de naam van pseudo-
wetenschap. Wat vind je hiervan? 
“Ik zie NLP niet als een wetenschap maar als 

een set van vaardigheden waaruit je kunt kie-

zen wanneer je wat nodig hebt, zowel zakelijk 

als privé. Het is een way of life. Het kan een 

enorm verschil maken. Alles wat we eigenlijk 

met NLP doen, is mensen eraan laten herinne-

ren wat ze eigenlijk allemaal al weten. Alles wat 

we nodig hebben, zit al in ons. Het moet alleen 

even wakker gemaakt worden, her-innerd 

worden.”

Op welke manier heeft NLP invloed ge-
had op je persoonlijke leven?
“Het heeft me veel gebracht aan vaardighe-

den en nieuwsgierigheid: ik kan me veel beter 

openstellen voor de wereld. Het mooie aan NLP 

is dat het iedereen gelijkstelt. We zijn allemaal 

mensen, hebben allemaal een lichaam met 

gelijkwaardige functies. Het begint allemaal 

bij dankbaarheid. Het verschil komt pas in de 

informatie die we tot ons krijgen en wat we 

ermee doen. NLP zorgt ervoor dat we denken 

over hoe we denken, ernaar kijken en er dan 

ook wat mee doen om een ander resultaat 

te bereiken. Wanneer je je omringt met veel 

verschillende mensen, dan wordt je blik op de 

wereld ook wijder en heb je meer informatie 

om uit te putten en van te leren.”

Je bent moeder van een zoon en trotse 
oma van twee kleindochters van 21 en 
14. In welke mate heb je NLP toegepast 
in de opvoeding van je zoon én in je rela-
ties en vriendschappen? 
“Ik denk dat NLP in mijn spieren zit, dus ik pro-

beer zoveel mogelijk een voorbeeld te zijn. Mijn 

zoon is ermee opgegroeid. Als je hem zou vra-

gen om wat onderdelen te noemen, zou hij dat 

niet kunnen. Hij lééft het, denkt er niet over 

na. Dat is echt de strategie bij het opvoeden van 

kinderen: wees een model, een voorbeeld. Blijf 

nieuwsgierig, blijf vragen stellen. Dat nemen 

ze over. In mijn relaties en vriendschappen 

probeer ik er gewoon altijd zoveel mogelijk te 

zijn. Ook mijn nieuwsgierigheid zoveel moge-

lijk ruimte geven. En het leven te nemen zoals 

het komt.”

We begrepen dat je je ook inzet voor 
mensen in Oekraïne. Welke rol heb je 
daar op je genomen?  
“Kort nadat de oorlog uitbrak werd ik gebeld 

door een goede vriend die in Oekraïne woont. 

Hij is psycholoog. Zelf heb ik ruim dertig jaar 

NLP-trainingen gegeven in zowel Rusland als 

Oekraïne. Dus in beide landen wonen zeer 

dierbare vrienden. Hij vroeg me of ik voor 

mensen uit beide landen beschikbaar wilde zijn 

voor gewoon een praatje over wat er gebeurt en 

hoe mensen om kunnen gaan met trauma. In 

beide landen lijden mensen onder de omstan-

digheden en ervaren zij trauma’s. En natuurlijk 

heb ik daar ja op gezegd.”

Welke nieuwe ontwikkelingen of evolu-
ties rondom NLP zou je nog graag zien 
gebeuren? 
“Ik zie graag meer samenwerkingen tussen 

instituten ontstaan vanuit passie en actie. Een 

omgeving creëren waarin mensen van alles 

kunnen en mogen delen, en gewoon mogen 

zijn. Samen kom je echt veel verder. Draag een 

gezamenlijke boodschap uit, vanuit liefde en 

verbinding. Net zoals we hier nu met vijf trai-

ningsinstituten aan één tafel zitten.”

En welke plannen zou je nog voor jezelf 
willen realiseren?
“Professioneel zou ik het fijn vinden om in de 

komende jaren de spreekwoordelijke fakkel 

over te dragen aan het grotere veld en van-

daaruit te verbinden met Pacha Mama, ofwel 

moeder aarde. Persoonlijk zou ik meer willen 

gaan mediteren en dan het liefst in de natuur.”

Wat zijn jouw eigen belangrijkste of 
mooiste inzichten geweest tijdens je 
carrière? 
“Ik ben iemand die opgegroeid is met begrip 

voor het grotere geheel. Prachtig om te zien 

en te ervaren dat er zoveel verschil is tussen 

mensen, lichamen, denkwijzen, omgevingen 

enzovoort. Dit houdt mij nieuwsgierig.”

Je hebt een schat aan levenservaring en 
NLP-ervaring. Zou je, terugkijkend op 
je carrière en je leven, bepaalde dingen 
anders hebben aangepakt? Of vind je dat 
alles zich op het exact juiste moment 
aandiende en op exact de juiste manier 
is gebeurd? 
“Ja, dat laatste. Niemand krijgt een handlei-

ding voor het leven. Ook al ervaar ik sommige 

momenten als niet zo makkelijk. Het leven 

is groter dan dat ik ben. Het leven is niet te 

voorspellen. Misschien had ik sommige keuzes 

beter niet gemaakt, maar wat geweest is, is ge-

weest. Just go with the flow en wees lief voor jezelf 

en anderen.” n

Linda en Jack zijn de founders en bezielende coach-trai-
ners van NLPro-Groep.
Vanuit hun coaching- en trainings(t)huis creëren zij een 
veilige haven voor iedereen die wil werken aan en met 
persoonlijke en Pro-fessionele ontwikkeling en verdieping.
Meer info: nlpro-groep.com
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Judith DeLozier is een Grand Lady binnen de NLP, een 
van de meta-kids waarmee het allemaal begonnen is. 
Voor wat wij nu kennen als NLP, was vroeger nog geen 
naam. Judith studeerde aan de Universiteit van Califor-
nië Santa Cruz en heeft onder andere haar bachelor en 
master behaald in de antropologie.
Tijdens haar verblijf in Nederland heeft Judith het 
enorm naar haar zin gehad. Ze was ook erg dankbaar 
voor het interview. Zo zei ze ons nog aan het einde van 
het gesprek: ‘This was the best interview I’ve ever had, 
because it was a just like a conversation with much 
fun, thank you!’.

Vanuit NLPro hebben we dit interview opgenomen 
als eerste aflevering van de NLPro Talkshow. Het gaat 
live op ons YouTube-kanaal zodra je het uitgeschreven 
interview in ons prachtige blad INZICHT kunt lezen. Bij 
het interview waren op onze uitnodiging ook andere 
NLP-trainers aanwezig, wat ervoor zorgde dat het 

volledige 
interview 
zo’n twee 
uur duurde. 
Wij als NLPro 
willen de NV-
NLP danken 
voor de vraag 
om Judith te 
interviewen en haar verhaal uit te werken. 

Vlak voor haar vertrek hebben we overigens nog een 
verrassende mededeling gekregen: Judith komt vol-
gend jaar graag terug om weer een tweedaagse trai-
ning te geven over Resilience & Emotional Intelligence. 
Bijna zeker vindt deze plaats half juni 2023. 
Ga naar onze website www.nlpro-groep.com en meld 
je nu al aan tijdens de voorinschrijving om er als eerste 
bij te zijn.

Interview op YouTube



Verslag training Wisdom of 
the Body van Judith DeLozier
Op uitnodiging van NLPro Training verzorgde Judith DeLozier afgelopen 5 en 6 september 

in Heemskerk een tweedaagse training met als titel ‘Wisdom of the Body’. 

Yvonne van Lingen was erbij en geeft een korte impressie van deze bijzondere ervaring.

Door: Yvonne van Lingen
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Judith DeLozier heeft een lange historie in de 

wereld van NLP. Ze maakte deel uit van de groep 

eerste ontwikkelaars, waaronder John Grinder, 

Richard Bandler en Frank Pucelik. Ze heeft met 

veel hoofdrolspelers samengewerkt en NLP mede 

verder ontwikkeld. Met Robert Dilts heeft ze de 

Encyclopaedia of Systemic NLP and New Coding 

NLP (www.nlpu.com) samengesteld. 

Na een slapeloze nacht, veroorzaakt door een jetlag en 

F1-feestgedruis na de overwinning van Max Verstappen 

op zondagavond, begint Judith voor de training al met 

het kennismaken met de aanwezigen. Vriendelijk en 

rustig informeert ze naar ons werk en onze NLP achter-

grond. Van de zeventien deelnemers hebben de meesten 

een NLP-opleiding gedaan, variërend van practitioner 

tot de trainersopleiding. Er zijn coaches, trainers, IT’ers, 

consultants en nog meer beroepen onder ons vertegen-

woordigd. 

Wisdom of the body
De essentie van het thema Wisdom of the body is dat 

bepaalde soorten beweging, ademhalingspatronen en 

ritmes van het lichaam, je helpen om je toestand (state) 

en perspectief te veranderen. Beweging ondersteunt ook 

bij het integreren van nieuwe ideeën en ervaringen en is 

de basis van het creatieve denken. 

Na de eerste gesprekken begint Judith met haar training. 

Van vermoeidheid zie je bij deze ervaren vakvrouw niets 

meer terug. We beginnen met het afstemmen van de drie 

minds: het intellect, het lichaam/gevoel en het systeem in 

de COACH-state en het kalibreren van de bijbehorende 

en onbewuste bewegingen bij de ander. We experimente-

ren met het heen en weer gaan tussen de COACH- en de 

CRASH-state. 

Tussen de bedrijven door vindt Judith het heerlijk om 

verhalen uit haar rijke NLP-leven te vertellen. Anekdotes 

uit de diverse samenwerkingen, achtergronden bij de 

ontwikkelingen van verschillende NLP-concepten en 

over de integratie van technieken en modellen. Ze gaat 

uitgebreid in op de verschillende vragen en moedigt ons 

aan om meer vragen te stellen.

Flexibiliteit                                                                                                                                         
Indrukwekkende verhalen komen naar boven bij de 

oefening om een life-changing gebeurtenis uit ons leven 

te vertellen aan verschillende doelgroepen. Zowel de 

Yvonne van Lingen is zelfstandig do-
cent en NLP-master coach. Ze geeft 
(online) trainingen in o.a. technisch 
en zakelijk Engels en communicatie-
vaardigheden. Ze heeft een achter-
grond als IT-projectmanager in het 
internationale bedrijfsleven en heeft 
verschillende functies vervuld op het 
gebied van bedrijfsopleidingen. 
Voor meer informatie en contact: 
www.yvl-projects.nl



Dansen met het 
S.C.O.R.E.-model
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bewegingen, gezichts¬uitdrukkin-

gen, de toonhoogte en snelheid van 

spreken, maar ook de inhoud van het 

verhaal is steeds anders. Ook onze 

voorkeuren verschillen. Sommigen 

zijn beter in het verbinding maken 

met kinderen, anderen met een 

volwassen doelgroep. Rapport en 

afstemming zijn hier de belangrijkste 

ingrediënten. Dat blijkt ook uit onze 

pogingen om verpleeghuisbewoners 

als doelgroep te kiezen! Met de niet 

meer helder denkende personen die 

wij uitbeelden, valt geen enkel con-

tact te maken.

Na de lunch onderzoeken we wat er 

gebeurt als we een bepaald aspect 

van de COACH-state iets veranderen, 

bijvoorbeeld de snelheid of rich-

ting van een beweging. Ik doe deze 

oefening, hoe toevallig, met mijn 

voormalige trainer van de mas-

ter-opleiding en ontdek dat ik niet 

het hele concept van de COACH-state 

toepas… Had ik misschien toch beter 

moeten opletten tijdens de opleiding!

Self-organization theory
De tweede dag maakt Judith een 

energieke indruk. Ze had goed en 

lang geslapen deze keer. Ze vraagt 

ons hoe we over ‘ik’ denken. Onze 

identiteit heeft te maken met het ge-

voel over wie we zijn. Volgens de lo-

gische niveaus is onze opvatting over 

onze identiteit bepalend voor onze 

overtuigingen, vaardigheden en 

gedrag. Dan komt de Self-Organizati-

on theory aan bod. Deze theorie gaat 

over het verzamelen van informatie 

vanuit een complexe en dynamische 

situatie. Na een periode van chaos 

en onstabiliteit ontstaat er weer een 

nieuwe, stabiele toestand. In een ver-

anderingsproces is de eerste stap het 

verkennen van het ‘landschap’. Met 

andere woorden: hoe ziet de huidige 

situatie eruit? Het S.C.O.R.E.-model 

biedt een handige kapstok voor dit 

proces.

Het S.C.O.R.E.-model
Al deze theorie is een inleiding 

naar een verder uitwerking van het 

S.C.O.R.E.-model en uiteindelijk naar 

het dansen met dit model. Judith 

heeft een achtergrond in ballet en 

Congolese dans en dat heeft ge-

leid tot de toevoeging van dans en 

beweging aan NLP. Het acroniem 

S.C.O.R.E. staat voor:

S – Symptoms (symptomen) 
C – Causes (oorzaken)
O – Outcomes (resultaten of doelen)
R – Resources (hulpbronnen)
E – Effects (effecten)

Het model werd ontwikkeld door 

Robert Dilts en Todd Epstein in 1987, 

om het proces te beschrijven dat 

ze intuïtief gebruikten om proble-

men te definiëren en interventies 

te ontwerpen. Het helpt om snel en 

systematisch naar de kern van een 

probleem door te dringen. Het wijkt 

af van de traditionele werkwijze in 

NLP om van de huidige situatie naar 

de gewenste situatie te gaan. Het ele-

ment effects gaat ook een stap verder 

dan outcome (gewenste situatie) en 

gaat over het resultaat op de lange 

termijn. Het uiteindelijke doel van 

het S.C.O.R.E.-model is het verzame-

len van informatie en het inzichtelijk 

maken van de weg die wordt afge-

legd om van de huidige situatie naar 

de gewenste situatie te komen. We 

gebruiken deze elementen op een 

tijdlijn in chronologische volgorde 

wat er dan als volgt uitziet:

 

Dansen met het S.C.O.R.E.-model
Met plaatsankers worden de ver-

schillende elementen in de juiste 

volgorde neergelegd. Het subject 

kiest een probleem om uit te zoeken 

en beeldt elk onderdeel uit door mid-

del van een houding en beweging. 

Door het doorlopen van de reeks, 

te beginnen bij de symptomen, en 

het meerdere malen herhalen van 

elke houding en beweging, begint 

het eigen maken van de richting van 

verandering (van Cause naar Effect). 

Uiteindelijk vloeien de bewegingen 

samen in een ‘dans’. De demo is 

prachtig en toont mooi de bewegin-

gen die opkomen bij het doorleven 

van elk onderdeel. Judith ‘danst’ mee 

en beeldt zo het veranderingsproces 

uit. Tijdens de oefening die daar-

na volgt, dans ik ook zelf door het 

model, als ik een besluit om ergens 

mee te stoppen nog eens onder de 

loep neem. Zowel bij Outcome als 

bij Effects is de opluchting zichtbaar 

groot!

Identity matrix for self-concept
Onze overtuigingen kunnen di-

verse aspecten van onze identiteit 

zowel ondersteunen als beperken. 

Het self-concept is een beeld dat we 

maken van onze identiteit geba-

seerd op onze overtuigingen over de 

mogelijkheden en de beperkingen. 

Sommige eigenschappen beschou-

wen we als wenselijk, sommige als 

onwenselijk. De identiteitsmatrix is 

een hulpmiddel om een dwarsdoor-

snede te identificeren van de belang-

rijkste overtuigingen over onszelf. 

De matrix bestaat uit de volgende 

elkaar aanvullende elementen:

Kern       Schaduw

Potentieel     Zwakheid

Grens      Beperking

Ook hier gaat Judith dieper op in tij-

dens de demo. Ze laat het subject zich 

vanuit de COACH-state beurtelings 

inleven (met beweging!) in elk van 

deze elementen. De volgorde is wel 

van belang: 

kern         potentieel           beperking 

grens      zwakheid     schaduw. 

Dat levert bijzondere metaforen 

op, zoals een rots op stevige schoe-

nen voor de kern en een vracht van 

beton en stenen, op de rug voor de 

beperking. Dan volgt er een ‘dans’, 

een vloeiende beweging, door alle 

elementen in dezelfde volgorde. Het 

effect is subliem. De beperking ver-

vaagt en de kracht van de kern en het 

potentieel overheersen. 

In de oefening die ik vervolgens doe 

met een partner, komen er andere 

metaforen naar boven. Mijn partner 

schrikt van het brute beeld van zijn 

beperking, maar herkent die wel.  

Gelukkig is het uiteindelijke resultaat 

is vergelijkbaar met de demo en is 

zijn schrikbeeld verdwenen!

Toepassing
De toevoeging van beweging kent 

vele toepassingen binnen NLP. Door 

bijvoorbeeld bij het coachen bewe-

gingen, zoals het ritme bij het lopen, 

de houding van het bovenlichaam, 

de plaats van het hoofd, de adem-

haling en de spanning in lichaam 

te observeren, kunnen we door wat 

veranderingen voor te stellen, de 

ander helpen zich beter te voelen. 

Je kunt bijvoorbeeld de beweging 

laten versnellen of vertragen, kleiner 

of groter maken of meer of minder 

intens. Ook kunnen we ons door ons 

in te leven in de bewegingen van een 

rolmodel, de belangrijkste houdin-

gen en ritmes overnemen, ons eigen 

maken en zo ons eigen repertoire en 

flexibiliteit vergroten.

Interessant is ook de toepassing om 

van een slechtere gemoedstoestand 

te bewegen naar een betere toestand. 

Judith spreek hier over ‘dansen’. Veel 

NLP-modellen kunnen verrijkt wor-

den door beweging toe te voegen of 

het fysiek te maken. Bij bijvoorbeeld 

de perceptuele posities kan door 

het aannemen van de bewegingen 

van de andere persoon een dieper 

begrip en effect tot stand komen. Dit 

geldt ook voor de logische niveaus, het 

Disney-model en, zoals besproken, het 

S.C.O.R.E-model. Of wat te denken 

van het met je lichaam uitdrukken 

van een NLP-metaprogramma?

Rolmodel
Ik rijd naar huis met veel indrukken 

in mijn hoofd. Ik overdenk wat ik kan 

toepassen en dat is eigenlijk best veel. 

Het S.C.O.R.E-model kan ik bij mij-

zelf gebruiken, maar ook bij de inta-

kegesprekken voor een coachtraject 

of een taaltraining. Met het bewegen 

van de ene toestand naar de andere, 

kan ik zowel in mijn privéleven als in 

het werk, snel effect bereiken. Daar-

naast ben ik geraakt door de rust en 

wijsheid van Judith. Ze is een bijzon-

der rolmodel voor mij geworden. 

Ook de andere aanwezigen hebben 

volop motivatie en inspiratie opge-

daan om zo hun eigen trainingen en 

begeleiding te verrijken. Het was een 

indrukwekkende training en een 

mooie ervaring! n

Cause Symptom Resource Outcome Effects

Verleden Heden  Toekomst Toekomst
   korte termijn  lange termijn
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Onderstaande NLP-opleidingsinstituten zijn aangesloten bij de NVNLP en hebben zich 
gecommitteerd aan de NVNLP-kwaliteitsnormen voor hun NLP-opleidingen en -trainers

Adreslijst NVNLP aangesloten instituten 

4You Training & Advies,  Terneuzen, 0115-690796, www.4youtraining.nl

Academie Verbindend Onderwijs AVO, Berlicum, 06-23822477, www.adrivandenbrand.nl 

Academie voor Holistisch Coachen, Bilthoven, 085-4019660, www.holistischcoachen.nl 

Academie voor Psychologica, Leusden, 085-8768886, www.avpl.nl 

ACT Maatwerk Training, Amstelveen, 06-24287040, www.actmaatwerktraining.nl

Anita Schelling Training & Coaching, Groningen, 06-26666951, www.anitaschelling.nl 

Anneke Durlinger Tjoys nlp-training, Balgoij, 06-51516208, www.annekedurlinger.com

BPD - Bureau Personal Development, Zoetermeer, 079-3619546, www.bpdtraining.nl

Bureau Meesterschap Assen, Assen, 0592-304040, www.bureaumeesterschap.nl

Cindy van Wijk, NLP Coaching, Trainingen en Workshops, Aalst, 0418-671525, www.cindyvanwijk.nl 

Corael Opleidingen, De Bilt, 030-2200355, www.corael.nl

De eerste verdieping, Delft, 015-2125125, www.1e-verdieping.nl

De Trainingsboerderij, Hengelo, 06-49312721, www.detrainingsboerderij.nl

deHOMME TCC, Oud Ootmarsum, 06-44345803, www.dehomme.nl

Diaspoor, Academie voor LevensKwaliteit, Berkel en Rodenrijs, 06-54675210, www.diaspoor.nl

Einstein-empowerment.academy, Sassenheim, 06-14694897, www.einstein-empowerment.academy

Feedback Training & Consulting, Klundert, 0168-471769vwww.feedbackconsulting.nl

Heart Systems Nederland, Geulle, 06-21552778, www.heartsystems.nl

Het IEP, Driebergen-Rijsenburg, 085-0805150, www.hetiep.nl 

Hogeschool de Kempel, Helmond, 0492-514400, www.kempel.nl 

IM-Pact Opleidingen, Middelburg, 06-51370269, www.impactopleidingen.nl

InnerQi, Grou, 085-7605010, www.innerqi.nl

Instituut Menz, Arnhem, 026-3764533, www.instituutmenz.nl

Instituut voor PsychoEconomie, Oisterwijk, 0135-234948, www.ivpe.nl

JBL Trainingen, Bathmen, 06-29545832, www.jblt.nl

Kerntc, Medemblik, 06-51240600, www.kern-coaching.nl

Licht & de Boer, Almen, 0575-473821, www.lichtdeboer.nl

Likewise Academy for NLP & Coaching, 's-Graveland, 035-5415542, www.likewiseacademy.nl

Mensium, Helmond, 088-1410900, www.mensiumacademie.nl

Mind Academy, Heiloo, 0800-0200222, www.mindacademy.nl

Nekst Step, Breda, 06-51628370, www.nekststep.nl 

NLP Academie, 's-Gravenhage, 085-3012007, www.nlpacademie.nl

NLP Leadership, Mijdrecht, 06-53882434, www.nlpleadership.nl

NLP Vivante, Bergen op Zoom, 06-53536367, www.nlpvivante.nl

NLPro-Training, Heemskerk, 072-2035020, www.NLPro-groep.com

NLPUNI, Ouderkerk aan den IJssel, 06-53412082, www.nlpuni.nl

Novalife Opleidingen & Trainingen, Benthuizen, 06-42208127, www.novalife.nl

NTI-NLP, Limmen, 072-5053501, www.ntinlp.nl

Paul Lenferink NLP opleidingen, Einighausen, 06-49745493, www.paullenferink.nl

Peak Impact B.V., Amersfoort, 033-7200990, www.peakimpact.nl 

Phoenix Opleidingen, Utrecht, 030-2711383, www.phoenixopleidingen.nl

Plata Foundation, Leiden, 071-5234844, www.platafoundation.nl

Response Instituut, Roermond, 0475-211286, www.response-instituut.nl

Sensolid, Groningen, 085-2220902, www.sensolid.nl

Stichting MetMaatKracht, Hoogeveen, 085-8769026, www.metmaatkracht.nl 

Take Off Support VOF, Rijswijk, 06-20342130, www.takeoffsupport.nl

Tessa Trainingen, Franeker, 06-57555702, www.tessa-trainingen.nl 

UNLP Instituut voor Communicatie en Persoonlijke Ontwikkeling, Amsterdam, 020-2610707, www.unlp.nl

Vidarte, Vught, 073-6440936, www.vidarte.nl

NLP & Spiritualiteit 
           Blueprint Lifestyle Programma

korting voor
NVNLP leden

€ 50,- 
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INZICHT is een uitgave van de Nederlandse Vereni-
ging voor Neurolinguïstisch Programmeren (NVNLP) 
en verschijnt drie keer per jaar. 
www.nvnlp.nl

De verantwoordelijkheid voor de inhoud van de 
artikelen berust bij de auteurs. De redactie behoudt 
zich het recht voor ingezonden materiaal zonder 
kennisgeving vooraf, geheel of gedeeltelijk aan te 
passen, te publiceren of te weigeren. 
Niets uit deze uitgave mag geheel of gedeeltelijk wor-
den verveelvoudigd, opgeslagen of openbaar worden 
gemaakt, op welke wijze dan ook, zonder schriftelijke 
toestemming van de redactie.
De redactie is niet verantwoordelijk voor handelingen 
van derden welke mogelijkerwijs voortvloeien uit het 
lezen van deze uitgaven.

Redactie INZICHT:   inzicht@nvnlp.nl
Manon Kluten (hoofdredacteur)
Vacature (eindredacteur)
Daan Verhallen (corrector) 

Advertenties:   adverteren@nvnlp.nl
Informatie over formaten en tarieven 
beleid advertorials

Vormgeving:
www.dubbeljoe.nl 
Dubbeljoe grafisch ontwerp/Linda van de Werf

Drukwerk en verzending:
www.graphius.com 
Graphius Group 

NVNLP bestuur:   bestuur@nvnlp.nl
Elco Fritzsche (voorzitter)
Henk Karel (secretaris, waarnemend penningmeester)
Thomas Denninger 
Jeroen Voorhaar

NVNLP vertrouwenspersonen: 
vertrouwenscommissie@nvnlp.nl
Hanny Post
Twan van Tilburg

Abonnementen en ledenadministratie:   
office@nvnlp.nl
Florry Kuiper
Abonnementsprijs voor niet-leden € 42,- per jaar

NVNLP secretariaat:  info@nvnlp.nl

COLOFON

Het volgende nummer van 
INZICHT heeft als thema:  

NLP & Levenslust
tips en bijdragen van harte welkom!

Stuur ideeën, voorstellen en 
advertenties naar:

inzicht@nvnlp.nl
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NLP Foundation Programma - nieuw
 
Leer in dit 10-dagen programma al-
les over de basis van NLP. Werk aan je  
communicatievaardigheden, zet de ander 
in beweging en vergroot jouw impact. 

Start: 2 februari 

Trainers: Pieter Wijtenburg &  
Judith Warmerdam

NLP in organisaties

In dit programma van 4 x 2 dagen delen 
we het NLP-perspectief op organisaties en 
modellen, technieken en concrete formats 
om met organisaties aan de slag te gaan.

Voor: Practitioners en Masterpractitioners
Start: 12 januari

Trainers: Guus Hustinx &  
Mieke Laarakkers

NLP Masterpractitioner Programma

In dit tweede jaar van je NLP opleiding 
leer je over het veranderen van overtui-
gingen en denkstijlen, de kracht van de 
taal en de kunst van het modelleren. Het 
NLP-gesprek krijgt nieuwe dimensies. Het 
logische niveau gaat van ‘vermogen’ naar 
‘overtuiging’ of zelfs ‘identiteit’. 

Voor: Practitioners
Start: 9 februari

Trainers: Judith Warmerdam, Anneke 
Meijer, Jaap Hollander, Guus Hustinx & 
Robert Dilts

Provocatief Coachen voorjaars- 
4daagse

Provocatief coachen is een prikkelende 
manier van helpen; een unieke cocktail 
van warmte, uitdaging en humor. In dit 
programma ga je aan de slag met typecas-
ting en provocatieve relatietypen.

Start: 2 februari

Trainers: Jaap Hollander &  
Jeffrey Wijnberg Scan, ga naar hetiep.nl en lees meer  

over de programma’s van het IEP.
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