
Collapse Anker 
 
Je kunt een negatieve interne toestand (stemming) neutraliseren door 
deze samen te laten vallen met een positieve stemming. Hoe doe je dat? 
Door een anker te creëren voor de negatieve stemming, een anker aan te 
brengen voor een positieve stemming om vervolgens deze twee ankers 
samen te laten vallen. In het Engels heet dat collapsing anchors: het samen laten 
vallen van ankers. Hieronder vind je de stappen van dit proces.  
 

1. Zet het kader neer.  
- Zorg voor rapport.  
- Leg uit wat je gaat doen.  
- Check de twee ankerplaatsen. “Vind je het goed als ik je knieën aanraak?”. 
- Vraag kort naar een huidige situatie die een negatieve stemming oproept. “Heb je       
een situatie die je een negatief gevoel geeft?” Houd het kort, geen inhoud.  
- Inventariseer de hulpbron. “Welke stemming zou je willen voelen in deze situatie?”  
Deze twee elementen (de huidige situatie en de hulpbron) ga je vervolgens uitdiepen.     
 

2. Verlevendig de huidige situatie.  
- Laat de ander associëren. “Sluit je ogen en denk aan deze situatie. Zie het voor je, 
hoor wat je daar hoort, voel wat je voelt.”  
- Moedig de ander aan het gevoel te ervaren. “Stap helemaal in dat (negatieve) 
gevoel.”  
- Doe een breakstate waardoor de klant uit het negatieve gevoel stapt. “Wat vind je 
van de schilderijen hier aan de muur?” 
 

3. Anker de negatieve stemming.  
- Gebruik de vier stappen van ankeren.  
    a Laat de klant zich een levendige ervaring uit het verleden herinneren.  
   b Zorg voor een specifieke stimulus op het hoogtepunt van de ervaring.  
   c Verander de stemming door een breakstate.  
  d Vuur het anker af en test. 
- Doe daarna een breakstate. 
 

4. Intensiveer de gewenste hulpbron die een positieve stemming oproept.  
- Vraag naar de hulpbron. “Wat heb je nodig in deze situatie?” 
- Zoek een sterke referentie-ervaring bij deze stemming. “Wanneer heb je deze 
stemming heel sterk gevoeld?” 
- Moedig de ander aan het gevoel te ervaren. “Stap helemaal in dit gevoel.” 
- Intensiveer dit gevoel. “Maak dit gevoel nog groter.”    
 

5. Anker de gewenste hulpbron op een andere plek. 
- Gebruik de vier stappen van ankeren. 
- Doe daarna een breakstate.  
 

6. Vuur beide ankers tegelijkertijd af.  
- Activeer beide ankers op hetzelfde moment waardoor ze ‘samenvallen’. Dit proces 
van ‘samenvallen’ heet collapsing.  
- Kalibreer de veranderingen bij de klant.  
- Laat het negatieve anker los en houd het positieve anker nog vijf seconden vast.  
 
 

 
 



7. Reflecteer op de ervaring. 
- Vraag aan de klant wat er gebeurde. “Hoe was het? Wat voelde je?” 
- Geef terug wat jij waargenomen hebt.  
 

8.  Test en future pace.  
- Breng de klant weer in de oorspronkelijke huidige situatie. “Denk eens terug aan de     
huidige situatie die je zojuist hebt ingebracht. Hoe is het nu?”  
- Vraag naar een moment in de toekomst waarin een soortgelijke situatie zich zou 
kunnen voordoen. “Hoe is het dan?” 
 
 

  



Metaforen 
 
“Is het glas nu half leeg, of juist half vol?“ Wie kent deze uitspraak niet? Het half volle glas 
staat voor iemand die positief aankijkt tegen zijn groeipotentieel. Het half lege glas staat voor 
iemand die met veel (zelf)kritiek vindt dat hij altijd te kort komt of te kort gedaan wordt. Het 
halve glas is een metafoor. 
 

Wat is een metafoor? 
In de Van Dale staat metafoor omschreven als een overdrachtelijke, figuurlijke uitdrukking, 
die berust op een vergelijking. Een metafoor brengt een eigenschap van bepaald concept 
over op een ander concept (dat deze eigenschap niet heeft). Nog anders gezegd: een vorm 
van beeldspraak waarbij twee of meer ongelijke betekenissen met elkaar worden verenigd in 
één nieuwe betekenis. Een voorbeeld. Een klant zegt zuchtend tegen de coach: “Mijn huis 
lijkt wel een zwijnenstal.”  
Er zijn korte metaforen die binnen de grens van een (paar) zin(nen) blijven, zoals in “Mijn 
baas is net een ijskast!” en er zijn lange metaforen die bestaan uit een verhaaltje met een 
boodschap die de klant vergelijkt met zijn/haar eigen leven. In NLP wordt veel gebruik 
gemaakt van lange metaforen. De zeggingskracht van sommige metaforen is zo groot, dat je 
daarmee de klant als vanzelf ontvankelijk maakt. Denk in dit verband maar aan de verborgen 
moraal in sprookjes. Ook sprookjes zijn een soort metaforen. 
 
Verbindingen 
Door metaforen te gebruiken, brengen we drie verbindingen tot stand:  

1. Een verbinding tussen de huidige situatie en de gewenste situatie. Zowel de 
probleemtoestand als de doeltoestand wordt besproken. Dat geeft enerzijds 
herkenning en biedt anderzijds een oplossingsrichting aan. Het leggen van deze 
verbinding ligt in handen van de spreker. 

2. Een verbinding tussen de spreker en de luisteraar. Door een verhaal te vertellen 
verbindt de luisteraar zich met de verteller (ontvankelijkheid). Iets wat bij een advies 
niet of minder het geval kan zijn. Mensen kunnen zich echter afsluiten van adviezen 
(Waar bemoei je je mee!).  

3. Een verbinding tussen de situatie van de luisteraar en de metafoor. 
 
Functies van de metafoor 
Wibe Veenbaas geeft in zijn boek "Op verhaal komen" aan hoe metaforen kunnen 
functioneren: 

 Als voortzetting van in een objecttaal (gewone taal) vastgelopen betoog. 

 Als middel om de vastgelopen gedachtegang (onbegrip) bij de luisteraar op gang te 
brengen. De  luisteraar krijgt via parallelle associatiepatronen nieuwe denkwijzen 
aangereikt. 

 Om gevoelige onderwerpen bespreekbaar te maken. 

 Om houvast te creëren ten aanzien van grote en complexe abstracties. 

 Om geheugensteunen te bieden bij leerprocessen. 

 Om volledige en receptieve (…) aandacht te trekken. 

 Als modelvoorbeeld voor creatief gedrag, om de luisteraar tot creatief associëren te 
brengen. 

 Om via analogie een veranderproces te structureren.  

 Om een groep een gemeenschappelijk kader te bieden, waarmee een bepaald 
(lastig) onderwerp besproken kan worden. 

 Om een trance-achtige bewustzijnstoestand te introduceren. 
 

Aldus kan een coach metaforen gebruiken om bij de cliënt inzichten teweeg te brengen, 
zonder deze aan hem op te leggen. Een bekend boek over metaforen is De gekookte kikker 
van Peter Camp en Funs Erens. Het boek De gekookte kikker bevat een verzameling met 
metaforen voor bedrijfscultuur, organisatieverandering en menselijke verhoudingen. 
Een ander metaforisch boek is Hoe word ik een rat ? In dit boek geeft Joep Schrijvers inzicht 



in het politieke gedoe in bedrijven. Hij beschrijft op ironische en zeer toegankelijke wijze de 
meest voorkomende gore streken. Het antwoord Hoe vang ik een rat ? is ondertussen ook 
op de markt. 
 

Hoe maak je een goede metafoor? 
Enkele ingrediënten om goede metaforen te vertellen: 
 

1. Rapport 
Zorg dat er sprake is van rapport, dat vergroot de verbinding tussen verteller en 
luisteraar en maakt daarmee de andere verbindingen mogelijk.  
 

2. Representatiesystemen 
Hanteer alle representatiesystemen. Gebruik de KAVAK: ga van kinesthetisch via 
auditief naar visueel en omgekeerd. Stem af op de luisteraar via kinesthetische 
representatiesystemen; dat brengt mensen meteen in een ontvankelijke 
luisteraars-toestand. 
 

3. Stemgebruik 
Speel met volume, timbre, tempo en toonhoogte. Breng een variatie aan in 
stemgebruik, accentueer belangrijke delen, herhaal sommige woorden en bouw af en 
toe een STOP in. De stop werkt als een PREFRAME,  je geeft al aan: nu komt een 
belangrijke boodschap. 
 

4. Fysiologie 
Gebruik je lichaam, handen en gezichtsuitdrukking om een metafoor kracht bij te 
zetten. Staan zendt andere informatie uit dan zitten. Lopen drukt beweging uit, 
stilstaan doorbreekt dat patroon e.d.   
 

5. Miltonpatronen 
Milton-patronen werken hypnotisch en zijn fantastisch om mensen langs een 
metafoor een boodschap mee te geven. Bijvoorbeeld: “De koning kon zijn fout 
moeilijk toegeven maar was blij dat hij het toch deed. Natuurlijk, we vinden het 
allemaal (universal quantifier) moeilijk om onze fouten toe te geven (mind read). Dat 
geeft ook niet, ook al moeten (modale operator van noodzakelijkheid) we stoer zijn 
van onszelf. Stoer zijn betekent ook (complex equivalence) dat we een bepaalde 
kracht (nominalisatie) in onszelf hebben en deze kracht kunnen (modale operator van 
mogelijkheid) we gebruiken om fouten toe te geven, dacht de koning. Het is beter om 
wel fouten toe te geven (halve vergelijking) en hij sprak tot zijn onderdanen; de kogel 
is door de kerk (lost performative), ons leven gaat veranderen (weglating).” 

 
Iedereen vertelt! 
Verhalen hebben we allemaal: anekdotes, eigen ervaringen, verhalen van anderen… 
Natuurlijk hoeft de metafoor niet een waar gebeurd verhaal te zijn, hoewel het vaak voor de 
beginnende verteller gemakkelijker is om een waar gebeurd verhaal te vertellen. Ouders 
vertellen met het grootste gemak verhalen tegen hun kinderen. In de werkomgeving vinden 
we het vaak echter moeilijk om mensen een boodschap via een metafoor mee te geven. Een 
metafoor kan een half uur duren, of uit één zin bestaan. Het is de volwassene in ons die 
(door middel van onze interne dialoog: “Doe nu maar niet zo raar") verhalen vertellen 
tegenhoudt. Het is het kind in ons dat het heerlijk vindt om verhalen te vertellen en ernaar te 
luisteren. 
 



Hier vind je een voorbeeldmetafoor:de steenhouwer  

Er was eens een man die zijn werk haatte. 

Hij was steenhouwer en moest lange dagen werken voor een 
schamel loon. 'Wat een afschuwelijk bestaan', dacht hij. '0, was 
ik maar rijk, kon ik maar heerlijk de hele dag rondlummelen!' Zijn 
wens was zo heftig dat hij uiteindelijk werkelijkheid werd. De 
steenhouwer hoorde een stem zeggen: 'Je bent wat je wilt zijn.' 
Hij werd rijk en kon meteen krijgen waar hij altijd al naar had 
verlangd: een prachtig huis, het heerlijkste eten, het beste 
vermaak. 

Hij was gelukkig, tot hij op een dag een koning met zijn gevolg 
zag langskomen. Hij dacht: 'Die man is machtiger dan ik. Wat zou ik graag in zijn schoenen staan!' 
Weer hoorde hij de stem, en als door een wonder werd hij koning. Hij was de machtigste man op 
aarde geworden. Wat was macht opwindend! Iedereen gehoorzaamde en vreesde hem. Een tijdje 
was hij gelukkig, maar lang duurde het niet. Langzaam maar zeker nam een kwaadaardige 
ontevredenheid bezit van hem. Ik wil meer, dacht hij. Ik wil, ik wil, ik wil. Hij zag de zon aan de hemel 
staan, en dacht: 'De zon is nog machtiger dan ik. Ik wil de zon zijn!' 

Hij werd de zon. Groot, krachtig en stralend. Hij heerste over hemel en aarde. Niets kon zonder hem 
bestaan. Wat een geluk! En wat was hij belangrijk! Maar toen merkte hij dat beneden hem de wolken 
hem het zicht op het landschap ontnamen. Ze waren licht en beweeglijk. Ze waren niet gebonden aan 
een vaste plaats in de lucht, zoals hij, maar konden oneindig veel vormen aannemen, en bij 
zonsondergang kleurden ze prachtig. Ze hoefden zich nergens zorgen over te maken, ze waren vrij. 
Hoe benijdenswaardig. 

Zijn afgunst duurde niet lang. Opnieuw hoorde hij de stem: 'Je bent wat je wilt zijn.' En ineens was hij 
een wolk. Het was heerlijk om op je dooie akkertje wollig in de lucht te hangen, voortgedreven door de 
wind. Hij vermaakte zichzelf door steeds een andere vorm aan te nemen, nu eens dik en 
ondoordringbaar, dan weer vol en wit, vervolgens dun als zijde. Maar steevast condenseerde de wolk, 
en dan viel het vocht soms op harde rotsen. Wat een schok! De rots lag daar al duizenden jaren, hard 
en massief. En nu vielen de waterdruppels op deze onvermurwbare massa, om vervolgens weg te 
vloeien in de aarde en voor altijd te verdwijnen. Wat moet het geweldig zijn om als rots je dagen te 
slijten, dacht hij. 

Onmiddellijk werd hij een rots. Een tijdlang genoot hij van zijn bestaan als rots. Eindelijk had hij 
stabiliteit gevonden. Nu voelde hij zich zeker. 'Dat is toch wat ik zoek: zekerheid en vastheid. Niemand 
krijgt me hiervandaan', dacht hij. De regendruppels vielen op de rots en gleden er langs de randen af. 
Het was een plezierige massage, een geschenk. De zon streelde en verwarmde hem met haar 
stralen. Wat heerlijk. De wind verfriste hem. De sterren waakten over hem. Hij had de volmaaktheid 
bereikt. 

Nou ja, bijna. Op een dag verscheen er een gestalte aan de horizon, een man. Hij droeg een hamer 
op zijn rug en liep enigszins krom. Een steenhouwer. Hij begon met zijn hamer op de rots in te 
hakken. Meer nog dan pijn voelde hij verbijstering. De steenhouwer was nog krachtiger dan hij, en hij 
had zijn leven zelf in de hand. 'Wat zou ik graag een steenhouwer zijn', dacht hij. 

En zo werd de steenhouwer opnieuw een steenhouwer. Toen hij alles was geweest wat hij wilde zijn, 
werd hij weer wat hij altijd al geweest was. Maar nu was hij gelukkig. Steenhouwen was een kunst 
geworden, het geluid van de hamer die neerkwam op de rots was muziek, en met de vermoeidheid 
aan het einde van de dag kwam de tevredenheid over de verrichte arbeid. Die nacht kreeg hij in zijn 
slaap een oogverblindend visioen van de kathedraal die met zijn stenen zou worden gebouwd. Hij was 
ervan overtuigd dat wat hij deed, het beste was wat je kon doen, en hij wist dat hij dit geweldige inzicht 
nooit meer kwijt zou raken.  

Uit: “Vriendelijkheid” van Piero Ferrucci. Hfdstk 16: “Dankbaarheid”, ISBN 90-215-4126-2 

 



Metamodel  
 
Kijk eens naar de volgende dialogen tussen coach en klant: 
 
 Klant:   Ik ben daar boos over.  
 Coach:  Op wie ben je boos? 
  Klant:   Ik ben boos op mijn zus omdat zij mij heeft geraakt.  
  Coach:  Hoe heeft ze jou geraakt? 
  Klant:   Ze heeft kwetsende dingen tegen mij gezegd.  
  Coach:  Wat heeft ze dan precies gezegd? 
 
Stapje voor stapje dringt de coach verder de dieptestructuur binnen van de klant. Daarvoor 
gebruikt de coach een bepaald type vragen die tezamen het metamodel vormen.  
 

Wat is het metamodel? 
Bandler en Grinder hebben de taalpatronen van gezinstherapeute Virginia Satir in kaart 
gebracht. Satir was erg goed in het doorvragen. Zij luisterde naar vervormingen in het 
taalgebruik, naar generalisaties en naar weglatingen en daar vroeg zij op door. Bandler en 
Grinder hebben de soorten generalisaties, weglatingen en vervormingen benoemd die Satir 
gebruikte én ook de vragen die zij stelde om haar klanten meer contact te laten maken met 
de onderliggende (verborgen) dieptestructuur. Het resultaat van dit alles noemden zij het 
metamodel. 
Het metamodel is een serie vragen met daarbij een aantal 'toepassingsregels (die aangeven 
wanneer je welke vraag stelt). Bijvoorbeeld, als iemand zegt: "Ik moet nu weg!". 
Dan is een toepassingsregel van het metamodel: 'Ik hoor 'moeten', dus ik vraag "Wat zou er 
gebeuren als...?". En dan voeg je de daad bij het woord, en je vraagt: "Wat zou er gebeuren 
als je niet weg ging?". De ander zegt bijvoorbeeld: "Dan zou ik te laat komen voor mijn 
tenniswedstrijd". En daarmee is er iets belangrijks veranderd aan dat 'moeten'. Eerst was het 
een soort absoluut moeten: 'Ik moet weg', punt uit, ik kan er ook niets aan doen. Maar nu 
wordt het een keuze: Ik kies ervoor om nu weg te gaan, want ik wens niet te laat te komen 
voor mijn tenniswedstrijd". De onuitgesproken implicatie hiervan is: ik zou er ook voor 
kunnen kiezen om nu hier te blijven, en dan te laat te komen voor mijn tenniswedstrijd. Met 
één enkele vraag is er veel meer duidelijk geworden en is een dwang veranderd in de 
richting van een keuze! Zo zijn er verschillende vragen en toepassingsregels die samen het 
metamodel vormen. 
 
Wat je ermee kunt 
Wat mensen zeggen, is over het algemeen tamelijk vaag. Bovendien drukt wat mensen 
zeggen vaak allerlei beperkende overtuigingen uit. Met het metamodel kun je in wezen op 
een gemakkelijke manier twee belangrijke dingen tot stand brengen: 

1. Je gesprekspartner gelegenheid geven om zijn of haar overtuigingen te wijzigen. 
Iemand zegt bijvoorbeeld: "Mannen willen maar één ding". Jij vraagt: "Welke mannen 
bedoel je precies?". Zij zegt: "Alle mannen!". Jij vraagt: "Is er dan absoluut niet één 
enkele man, die dat ene niet wil?". "Nou, ja", zegt zij, "er zijn natuurlijk wel mannen 
die...". En daarmee begint ze een overtuiging te verfijnen.                                                                                      

 

2. Informatie verhelderen en specificeren. 
Iemand zegt bijvoorbeeld: "Laten we afspreken dat de staf hier goed op let". Jij 
vraagt: "Welke stafleden bedoel je precies? En wat versta je onder 'er goed op 
letten?' Zo wordt de opdracht duidelijk en voorkom je misschien veel problemen ("Ik 
had toch duidelijk gezegd dat jij moest ingrijpen!").  



Het boek: Essenties van NLP benoemt nog enkele andere functies van het metamodel: 

□ Vage verhalen helder krijgen. 
□ Ontdekken wat iemand echt bedoelt. 
□ Doelstellingen en afspraken die maar voor één uitleg vatbaar zijn. 
□ Mensen helpen om hun wereldbeeld te veranderen. 
□ Mensen helpen om kritisch na te denken over dingen waar ze nu automatisch 

van uitgaan. 
□ Misverstanden en communicatiestoornissen voorkomen. 
□ Beter contact krijgen. 
□ "It's a bullshit detector". 
□ Ontdekken of iemand zelf eigenlijk wel weet waar hij of zij het over heeft.... 

 
Wat zegt de NLP-encyclopedie? 
Het metamodel is ontwikkeld door Bandler en Grinder rond 1975 als een middel om 
problematische patronen in het taalgebruik van therapeutische klanten te herkennen en uit te 
dagen. Het model bestaat uit een aantal categorieën die dubbelzinnigheden, beperkingen, 
verwarringen en miscommunicatie in het taalgebruik herkenbaar maken. De 
vooronderstelling waarop het metamodel rust is “de kaart is niet het gebied”. De modellen 
van de wereld die wij maken met behulp van taal zijn nooit de werkelijkheid zelf, maar zijn 
slechts representaties van die werkelijkheid. Onze talige kaarten worden volgens Bandler en 
Grinder voortdurend beïnvloed door drie processen: generalisatie, weglating en vervorming. 
Met behulp van het metamodel kun je deze processen uit de dieptestructuur naar de 
oppervlaktestructuur halen (om er vervolgens mee te werken). Er zijn drie categorieën en 12 
taalpatronen.  
 
Semantische onwelgevormdheden 

1. Gedachten lezen (mind reading) 
2. Eeuwige waarheid (lost perfomative) 
3. Oorzaak en gevolg (cause-effect) 
4. Complexe equivalentie (complex equivalence) 
5. Presupposities (presuppostions) 

 
Grenzen van iemands wereldmodel  
    6.   Universele kwantoren (universal quantifiers) 
    7.   Modale operatoren (modal operators) 
 
Informatie verzamelen 
   8.   Nominalisaties (nominalizations) 

 9.   Niet-specieke werkwoorden (unspecified verbs) 
   10. Weglatingen (deleties) 
   11. Onduidelijke verwijzing (unspecified referential index) 
   12.  Halve vergelijkingen (comparative deletions) 
 
 

Hoe kun je het metamodel gebruiken? 
Hieronder lichten we de drie categorieën en de 12 taalpatronen toe. We geven per categorie 
telkens een voorbeeld van een uitspraak van een klant. In deze uitspraak zit dan de 
overtreding die bij de categorie hoort. Realiseer je dat een uitspraak vaak verschillende 
overtredingen van het metamodel bevat.   
 
 
 
 



A.  Semantische overtredingen (vervormingen)  

Deze ‘overtredingen’ hebben te maken met de manier waarop mensen  oordelen en 
betekenis geven aan het gedrag van anderen.  
  
1. Gedachtenlezen (mindreaden) 
Iemand beweert de innerlijke processen van de ander te kennen zonder te 
specificeren hoe hij/zij op deze gedachte komt.  
Voorbeeld klant: “Zij is niet geïnteresseerd in mij.” 
Uitleg:    De spreker denkt te weten wat de ander van hem/haar vindt.  
Uitdaging coach:  “Hoe weet je dat?” 
Doel:    De criteria achterhalen waarop iemand de gedachten van de  
    ander denkt te weten. De ander leren om de intuïtie los te  

maken van diens wereldmodel. We hebben namelijk de neiging  
de ander toe te bedelen wat we zelf nodig hebben of wensen.  

Andere voorbeelden:  - Ik weet precies wat je bedoelt.  
    - Zij ziet het niet meer zitten.  
    - Ik zie dat je dit pijnlijk vindt.  

 
2. Eeuwige waarheid (lost performative) 
Een oordeel waarin de persoon die het oordeel geuit heeft, is weggelaten.  
Voorbeeld klant: “Het is egoïstisch om alleen aan je eigen gevoelens te denken.” 
Uitleg:    De spreker uit een oordeel dat hij/zij presenteert als een  
    algemene waarheid waar iedereen het mee eens is.  
Uitdaging coach:  “Wie zegt dat? Hoe weet je dat?” 
Doel:    De bron en de criteria achterhalen waarop het oordeel  
    gebaseerd is. Het effect zal vaak zijn dat de spreker zelf de  
    verantwoordelijkheid gaat nemen voor de uitspraak.  

  Andere voorbeelden:  - Boontje komt om zijn loontje.  
     - Eigen schuld, dikke bult.  
     - Dit is de enige manier. 
 

3. Oorzaak-gevolg (cause – effect) 
Tussen een bepaalde stimulus en een bepaalde respons wordt een causale relatie 
gelegd, terwijl die relatie er niet is of hoeft te zijn. In veel gevallen wordt de oorzaak 
vervolgens buiten zichzelf gezocht. 
Voorbeeld klant: “De klank in haar stem maakt me boos.”  
Uitleg:    De spreker legt een relatie tussen de stem van ‘haar’ en het  
    gevoel dat hij/zij daardoor krijgt. Het is de schuld van die ander  
    dat hij/zij zich boos voelt.  
Uitdaging coach:  “Hoe precies maakt haar stem jou boos? Wat maakt dat dit 
    stemgeluid jou in deze stemming brengt?”  
 
Doel:    De causale verbinding tussen twee op zichzelf staande  
    gebeurtenissen identificeren. Meestal komt het erop neer dat je  
    de ander op zijn/haar eigen verantwoordelijkheid wijst.  

 Andere voorbeelden: - Ik word zenuwachtig van jou.  
     - Zijn positieve uitstraling motiveert mij enorm.  
     - Mijn collega’s dwingen me om weg te gaan.  
 

4. Complexe equivalentie (complex equivalence) 
Als er over twee verschillende ervaringen wordt gesproken alsof ze hetzelfde zijn, 
volgens het principe: A = B.  
Voorbeeld klant: “Hij heeft een slechte gezondheid, dus moet hij zichzelf wel  
    haten.”  
Uitleg:    De spreker gaat uit van de premisse: als iemand een slechte  



    gezondheid heeft, dan moet hij zichzelf wel haten, alsof deze  
    twee ervaringen van hetzelfde niveau zijn.  
Uitdaging coach:  “Als jij een slechte gezondheid hebt, betekent dat dan dat jij  
    jezelf haat? Hoe weet je dat?  
Doel:    De validiteit achterhalen van de gesuggereerde relatie tussen  
    twee ervaringen. Zoek naar tegenvoorbeelden.  
 Andere voorbeelden: - Hij schreeuwt tegen mij, dus hij mag mij niet.  
    - Het wordt donker, dus het zal wel gaan regenen.  
    - Mijn secretaresse heeft ontslag genomen, nu zal ik wel snel  
      failliet zijn.  
 
5. Vooronderstellingen (presuppositions) 
In de uitspraak zit een (aantal) vooronderstelling(en) die geïmpliceerd worden. Om de 
uitspraak te begrijpen, moet je de vooronderstellingen voor waar aannemen.  
Voorbeeld klant: “Als hij wist hoeveel pijn deze brief mij gedaan heeft, dan zou hij 
    niet zo doen tegen mij.” 
Uitleg:    De vooronderstellingen die in deze zin aanwezig zijn: 
    - De spreker heeft een brief (gehad).  
    - De brief heeft een pijnlijk effect gehad op de spreker.  
    - De spreker denkt dat de ‘hij’ niet weet wat het effect van de  
      brief is geweest.    
    - De ‘hij’ heeft kennelijk iets gedaan wat de spreker niet fijn  
      vindt.      

  Uitdaging coach:  “Hoe weet je dat hij niet weet wat het effect van de brief was op  
     jou?” Let ook op de oorzaak/gevolg-overtreding: die brief heeft  
     mij pijn gedaan.   
  Doel:    Vraag door op en verduidelijk de vooronderstellingen zodat de  
     klant inziet wat de grenzen van zijn denken zijn.   
  Ander voorbeeld:  “Wil je de deur even dichtdoen?” Hierbij wordt aangenomen dat:  
    - er een deur is. 
     - de deur openstaat. 
    - de deur dicht kan. 
    - jij in staat bent dat te doen. 
 
   

B.  Grenzen van iemands wereldmodel (generalisaties)  

  Deze categorie ‘overtredingen’ heeft te maken met hoe mensen met  
            woorden grenzen en beperkingen aangeven in hun eigen gedrag en  
 dat van anderen.  
  

6. Alles of niets uitspraken (universal quantifiers) 
Een brede generalisatie met woorden als: nooit, iedereen, altijd, overal, alles, 
niemand waardoor de uitspraak zwart of wit wordt en polariserend. Dergelijke 
woorden drukken een totaliteit uit en sluiten uitzonderingen uit.  
 
Voorbeeld klant:  “Ze heeft altijd kritiek op mij!” 
Uitleg:    De klant doet alsof de ‘ze’ alleen maar kritiek heeft. Het is maar  
    zeer de vraag of dat wel waar is.  
Uitdaging coach:  “Altijd?” Of As If-vragen, zoals “Kun je je voorstellen dat ze je  

een compliment geeft?”   
Doel:    Op zoek gaan naar tegenvoorbeelden die de generalisatie  
    afzwakken. Eén tegenvoorbeeld haalt de uitspraak al onderuit.   
Andere voorbeelden: - Er is nooit tijd voor mij.  
    - Het is ook nooit goed. 
    - Iedereen is tegen mij.   



 
7. Modale operatoren (modal operators) 
 
a.van noodzakelijkheid  
Woorden als: moeten, verplicht zijn, geen keuze hebben. Deze woorden leggen de 
klant een verplichting op die van buitenaf komt en lijken een keuze van binnenuit weg 
te nemen.   
 
Voorbeeld klant: “Dit moet vandaag nog af.” 
Uitleg:    De klant doet alsof hij/zij er zelf niet voor kiest dit af te maken,  
    maar dat het opgelegd wordt (door anderen of zichzelf).    
Uitdaging coach:  “Van wie moet dat? Wat zou er gebeuren als het vandaag niet  
    afkomt?” 
Doel:    De klant laten inzien wat het effect van het ‘moeten’ op  
    hem/haar is en hem/hem de verantwoordelijkheid weer laten  
    nemen (who’s driving your bus?) 
Andere voorbeelden:  - Ik moet meer sporten.  
    - Ik ben het aan mezelf verplicht om dit zo goed te doen. 
    - Je hoort dat toch te doen?   

 
b. van (on)mogelijkheid  
Woorden als: kan niet, niet mogelijk, zal niet, kunnen, willen. Deze woorden stellen 
grenzen aan de competentie van de klant. Door de eigen incompetentie uit te spreken 
lijkt de klant geen verdere verantwoordelijkheid te nemen.  
 
Voorbeeld klant:  “Ik kan hier niet zomaar weglopen.”  
Uitleg:    De klant geeft een begrenzing aan (fysiek, moreel, emotioneel)  
    en licht de belemmering erachter niet toe. Daarmee lijkt de kous  
    af.   
Uitdaging coach: “Wat houdt je tegen om weg te lopen?”  
 
Doel:    De belemmering achter de uitgesproken onmogelijkheid 
    verhelderen en deze herkaderen, zodat de klant meer  
    mogelijkheden ervaart.  
Andere voorbeelden:  - Je mag niet ondankbaar zijn.  
    - Dat kan toch niet zomaar? 
    - Ik ben niet in staat te veranderen.  
 

C.  Informatie verzamelen (weglatingen)  

  Er wordt in de uitspraak belangrijke informatie weggelaten.  
 

8. Nominalisaties (nominalisations)  
Een actief werkwoord dat een proceswoord is, wordt stilgezet en ‘bevroren’ in een 
passief en abstract zelfstandig naamwoord.  
Dit abstracte zelfstandig naamwoord past niet in een kruiwagen (in tegenstelling tot 
concrete zelfstandig naamwoorden).  
 
Voorbeeld klant:  “Die beslissing ligt er nu eenmaal.” 
Uitleg:    Het woord ‘beslissing’ is het eindproduct van het proces van  
    beslissen. Door dit abstracte zelfstandige naamwoord te  
    gebruiken, doet de klant geen recht aan het proces dat eraan  
    vooraf gegaan is en weet je als coach nog niet wat er dan  
    precies is beslist. De nominalisatie geeft geen keuze meer.    
Uitdaging coach:  “Wat is er beslist?” of “Wat zou jij willen beslissen?” 



Doel:    De nominalisatie weer veranderen in een proceswoord (een  
    werkwoord) om vervolgens de weglatingen uit te vragen (zoals  

bij een vaag werkwoord) om zo de keuzemogelijkheid te  
vergroten.  
 

9. Vage werkwoorden (unspecified verbs) 
Dit zijn werkwoorden die niet aangeven wat er precies gebeurt; ze blijven vaag.  
 
Voorbeeld klant:  “Zij heeft mij geraakt.” 
Uitleg:    Het werkwoord ‘raken’ is nogal vaag. Heeft ze geslagen  
    (waarmee dan)? Heeft ze iets gegooid? Heeft ze iets gezegd?  
Uitdaging coach:  “Waarmee heeft ze jou geraakt?” 
Doel:    De coach vraagt door naar de specifieke actie en de  

persoonlijke betekenis (dat is de betekenis die de klant er 
specifiek aan geeft).  

 
10. Algemene weglatingen (simple deletions) 
Stukjes informatie zijn weggelaten die antwoord geven op vragen als: wie, wat, waar, 
wanneer, hoe, waarom, waarover, waarheen.   
 
Voorbeeld klant:  “Ik heb geen geluk.” 
Uitleg:    De klant laat nogal wat informatie weg waardoor er geen  

referentie  is.  
Uitdaging coach:  “Wanneer of waarin heb je geen geluk?” 
Doel:     Ontbrekende informatie achterhalen die mogelijk voor een 
    belangrijke herkadering kan zorgen. Als de klant  
    bijvoorbeeld ervaart dat hij in de context van zijn werk wel veel  
    geluk heeft, dan levert dat een ander gevoel op.    
 
11. Uitspraak zonder referentie (lack of referential index) 
Een uitspraak bevat een verwijzing, maar vertelt niet wie of wat er precies bedoeld 
wordt. Oftewel, dat waar de verwijzing naar verwijst (= de referentie) is weggelaten.  
 
Voorbeeld klant: “Vrouwen zijn zwak.” 
Uitleg:    Aan welke categorie vrouwen denkt de klant precies? Of  
    misschien is het er maar één…? 
Uitdaging coach:  “Welke vrouwen precies? Waarin zijn vrouwen zwak?” 
Doel:    De coach vraagt naar de referentie, naar wie of wat verwezen  
   wordt.  
 
12. Halve vergelijkingen (comparative deletions) 
Een uitspraak bevat een vergelijking, zonder te specificeren met wie of waarmee iets 
vergeleken wordt.  
 
Voorbeeld klant: “Het is beter eerst op te ruimen. 
Uitleg:    De klant heeft een norm in zijn hoofd zitten en vergelijkt de  
    huidige situatie met die norm. 
Uitdaging coach:  “Beter dan wat?” 
Doel:    De norm achter de vergelijking achterhalen en vervolgens  
    uitdagen.  



Milton Model 
 
Tijdens een coachsessie vraagt de coach de klant de ogen te sluiten en een gemakkelijke 
zithouding aan te nemen. Met zacht stem zegt de coach: 
  
"Ik weet dat jij je dingen afvraagt .. en het is goed dat jij je dingen af vraagt .. omdat . dat 
betekent .. dat je veel dingen leert .. en alles, echt alles .. wat je kunt leren .. levert je een 
nieuw inzicht en begrip op .. en dat kun je .. niet waar .. mensen kunnen dat, weet je .. en het 
is min of meer het enige juiste wat je kunt doen. Je zit hier, luistert naar mij, kijkt naar mij .. 
en dat betekent dat je onderbewuste hier ook aanwezig is en kan horen wat ik zeg. 
Aangezien dat het geval is leer je hier waarschijnlijk van en weet je onbewust al meer dan je 
denkt dat je weet en het is niet goed dat ik hem vertel: leer dit of leer dat, laat hem maar op 
z'n eigen manier leren, op welke manier dan ook .. voel je dit .... als iets wat je begrijpt? 
Vorige week was ik bij Richard, die vertelde over zijn studie in 1993, toen hij iemand sprak 
die vertelde dat hij het moeilijk vond en bij hem steun vond en zei ...: een stoel kan 
gevoelens hebben, weet je ..." 
 
Deze hypnoseachtige taal bevat taalpatronen uit het Milton-model.  
 
Wat is het Milton-model? 
Milton H. Erickson (1901- 1980) wordt beschouwd als de vader van de moderne 
hypnotherapie. Veel NLP-patronen zijn gebaseerd op zijn werk. Erickson zag het 
onbewuste niet (zoals Freud) als een poel vol ziedende impulsen, maar als een 
pakhuis vol hulpbronnen, creativiteit en wijsheid. Hypnotherapie was voor hem een 
manier om mensen te leren die mogelijkheden te benutten. Hij benadrukte het belang van 
subtiele non-verbale boodschappen in de menselijke communicatie en droeg met 
verschillende praktische technieken bij aan NLP. Erickson 
loste nooit een probleem op de bekende manier op. Om 
veranderingen in het onbewuste van zijn cliënten teweeg 
te brengen, maakte hij gebruik van paradoxen, 
anekdotes, verrassingen en verwarring. Hij was niet 
alleen een uiterst vindingrijke therapeut, maar eveneens 
een inspirerende leraar voor Bandler en Grinder. Zijn 
geniale manier om bewustzijnspatronen te veranderen is 
echter van grote invloed geweest op NLP. Het Milton-
model maakt gebruik van dezelfde linguïstische principes 
als het Metamodel. 
In het algemeen kan gesteld worden dat het Milton-model 
mensen in een trancetoestand brengt en het Meta-model 
mensen juist uit een trancetoestand haalt. Het Milton-
model bestaat uit een aantal taalpatronen die geschikt zijn 
voor het oproepen van ervaringen via indirecte suggestie 
en vooronderstellingen. 
 
 
Trance 
Het Milton-model maakt gebruik van dezelfde linguïstische principes als het metamodel, 
maar dan als het ware in omgekeerde richting. Bij het metamodel vraag je naar de specifieke 
ervaringen. Bij het Milton-model geef je algemene formuleringen die de ander zelf met 
ervaringen invult. Anders gezegd: waar je Meta-model-vragen kunt gebruiken voor DOWN 
CHUNKEN, kun je met Milton-taal UPCHUNKEN.  
Misschien klinkt het woord ‘trance’ in het voorafgaande je zweverig in de oren. Het is dan 
goed je te realiseren dat je elke dag wel een aantal keren in een trance bent. Voorbeelden 
van dergelijke alledaagse trancesituaties zijn: 



a. Je bent in de auto op weg naar je werk en als je aankomt, word je je ervan 
bewust dat je niet meer weet hoe je daar beland bent. De weg ernaar toe lijkt 
uit je herinnering verdwenen.  

b. Je bent zo verdiept in een boek dat de tijd voorbij gevlogen is.  
c. Je bent aan het luisteren naar een (gast)spreker en je gedachten dwalen af en 

vormen een dagdroom.  
 
Een trance kan worden omschreven als een toestand van veranderd bewustzijn. In een 
trance ben je je niet meer bewust van wat er om je heen gebeurt, zoals wanneer je in 
gedachten verzonken bent of diep geconcentreerd bent. Trance is dus een normaal 
verschijnsel. In coaching kun je bewust een trance oproepen bij de klant.  
 

NB: we hebben de afzonderlijke Milton patronen hier niet 
opgenomen! 
 
Hoe kun je spelen met het Milton-model? 
De taalpatronen van het Milton-model zijn zinnen die doelbewust onduidelijk zijn waardoor 
de klant zelf betekenis gaat geven aan de woorden die de coach gebruikt. Door het vage 
taalgebruik wordt het bewuste van de klant omzeild. Zo wordt de klant gedwongen zijn/haar 
eigen ervaringen te onderzoeken en te komen met eigen voorbeelden, ervaringen, beelden, 
gevoelens en betekenissen omdat de coach niets specifieks zegt. De taalpatronen laten de 
verbeelding van de klant de vrije loop, zodat er ruimte ontstaat voor ontdekkingen.   
 
 
Miltonkoppelingen (linkage) 
Je kunt de Milton-taalpatronen handig aan elkaar knopen met behulp van koppelingen. Dat 
zijn verbindingswoorden, zoals voegwoorden, voorzetseluitdrukkingen en suggestieve 
werkwoorden. Er zijn grofweg drie soorten koppelingen:  
 
1. Zwakke koppeling  

Voorbeeld: “Je zit hier rustig en ontspant helemaal.” 
 
 
2. Sterke koppeling 

Voorbeeld: “Jouw doorzettingsvermogen zorgt ervoor dat je deze doelen zeker zult 
bereiken.” 

 
3. Afgezwakte sterke koppeling 
        Voorbeeld: “Doordat je hier gesproken hebt over je problemen, ben je in feite al 

begonnen met  
het oplossen ervan.” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



De suggestiegenerator 
Onderstaande tabel kan gebruikt worden als positieve suggestiegenerator door een keuze te 
maken uit de eerste kolom (benoemen van verschijnsel), een koppeling uit de tweede kolom 
(‘en’ is het zwakst, ‘dwingt je om’ is het sterkst) en een betekenis die aansluit bij het 
wereldbeeld van de cliënt uit de derde kolom. 
 

 

 

 

Observatie

Reactie van cliënt

Uitspraak van cliënt

Waarheid als een koe

Gedachten lezen met
globale inhoud

is een teken dat

doordat, zodat

zorgt ervoor dat

dwingt je om

Verandering

Doelen bereiken

Positieve emotio-
nele toestand

Nieuw gedrag,
nieuwe ideeën

Alignment

en



De Neurologische Niveaus 
 
Robert Dilts heeft het model ‘neurologische niveaus’ ontwikkeld naar het voorbeeld van het 
werk van Gregory Bateson. Bateson werkte met de systeemtheorie en onderzocht het 
fenomeen van ‘natuurlijke hiërarchie’ binnen leerprocessen, communicatie en 
veranderingsprocessen. Oftewel: welke processen sturen lager gelegen processen aan en 
hoe beïnvloeden al die lagen elkaar? Robert Dilts heeft dit hiërarchische principe 
vormgegeven in de neurologische niveaus van verandering, wat nu een van de bekendste 
modellen uit het systeemdenken is. Binnen NLP hebben de neurologische niveaus een 
voorname plaats ingenomen. 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De neurologische niveaus behandelen zes niveaus. Volgens Robert Dilts heet het model de 
neurologische niveaus omdat verschillende logische niveaus een uiting van neurologische 
ordening zijn. Bateson ontdekte dat een verandering op een hoger niveau meteen effecten 
heeft op de niveaus daaronder. Als een hoger niveau verandert, dan veranderen de lagere 
niveaus automatisch mee. Een probleem speelt meestal op een ander niveau dan het 
ingebracht wordt; de oplossing ligt meestal op een hoger niveau. Elk niveau heeft een 
toenemende grotere invloed dan het niveau daaronder.  
 
Hieronder lichten we de zes niveaus toe. 
 

 Omgeving. Wij mensen zijn altijd ergens, in een bepaalde omgeving. De vragen die 
bij dit niveau horen zijn: in welke omgeving, met wie, waar, wanneer speelt X zich af? 
X staat bijvoorbeeld voor ‘de huidige situatie’ van een klant.  
 

 Gedrag. In die omgeving laten we gedrag zien. De omgeving heeft invloed op het 
gedrag dat  we laten zien en horen en voor anderen dus waarneembaar is. De 
vragen bij dit niveau: wat doe je dan? Welk gedrag laat je zien en horen? Stel dat ik 
in die omgeving bij jou zou zijn, wat zou ik dan zien aan jou? Wat zou ik horen van 
jou? 
 

 Vermogens. Ons gedrag komt voort uit onze vermogens, onze talenten en 
kwaliteiten. Als zingen een vermogen van je is, zal dat zangvermogen je gedrag 



aansturen. Als kritisch luisteren een vermogen van je is, dan zal dat vermogen je 
gedrag aansturen. De vragen bij dit niveau: wat kun je dan? Welke vermogens heb je 
dan? Welke kwaliteiten zet je dan in?  
Louter aanleren van gedrag (niveau 2) biedt geen garantie tot leren. De cognitieve 
strategieën leren je HOE gedrag te selecteren. Zij bepalen of iemand werkelijk de 
noodzakelijke vermogens ontwikkelt om het aangeleerde duurzaam en elegant toe te 
passen. Dilts noemt ‘emoties’ een bijzondere categorie ‘vermogens’. Ons gedrag 
wordt soms rechtstreeks beïnvloed door onze emoties. Een plotseling opkomende 
emotie zal meteen ons gedrag veranderen. 
 

 Overtuigen en waarden. Onze vermogens worden aangestuurd door onze 
overtuigingen, dat waar wij in geloven. Als ik geloof dat ik kan dansen, zal ik dit 
vermogen eerder ontwikkelen dan als ik geloof dat ik dat niet kan. Als ik bij een 
examen denk “Het gaat mij nooit lukken”, dan genereert deze overtuiging de emotie 
angst waardoor mijn gedrag (mogelijk) beïnvloed wordt.  Vragen bij dit niveau: wat 
geloof je dan? Wat moet waar zijn voor jou dat je zo denkt, voelt en handelt? Welke 
overtuigingen heb je dan?  
Dilts noemt op dit niveau ook de waarden die voor onze intrinsieke motivatie zorgen. 
Onze overtuigingen ontstaan rondom onze waarden, dat wat wij belangrijk vinden in 
ons leven en wat wij voor waar houden.  
 

 Identiteit. Al onze waarden tezamen raken misschien enigszins onze identiteit, onze 
ik. Identiteit betreft het zelfgevoel van mensen en speelt zich af in het hart, in de kern 
van een individu. Het is vaak moeilijk om een identiteit precies te definiëren. Het is 
abstracter dan overtuigingen. Het betreft het diepste niveau van opname van 
informatie, verantwoordelijkheid voor het geleerde en de bereidheid om het geleerde 
om te zetten in handelen. De centrale vraag is: wie ben ik? Deze vraag is moeilijk te 
beantwoorden en daarom gebruiken we vaak een metafoor op dit niveau.  
 

 Spiritualiteit. Het hoogste niveau is dat van spiritualiteit. Wat maakt dat jij en ik 
gekozen hebben voor datgene wat wij nu doen? Welke bijdrage lever je aan een 
groter geheel? Missie, of spiritualiteit, is het hoogste en dus meest abstracte niveau. 
De spiritualiteit is groter dan mijn identiteit, dus groter dan mijzelf. Het geeft de 
verbinding aan tussen mijzelf en het universum, het grotere geheel waar ik deel van 
uit maak. Op dit niveau vorm ik mijn missie. Een abstracte weergave die richting geeft 
aan mijn identiteit, overtuigingen, waarden en doelen. Daaruit ontstaan de zichtbare 
niveaus vermogens en gedrag. 

 

 
 

ALIGNMENT LOGISCHE NIVEAUS 
 

Kies een doel. De essentie van deze oefening is het verbinden van alle niveaus 
met het gekozen doel, alle niveaus worden op één lijn gebracht.  
 

Stap 1 
Geef kort aan welk doel gekozen is. 

Stap op het eerste kaartje: omgeving. A (coachee) staat met de rug naar het 
kaartje spiritualiteit en loop achterwaarts. 
B (coach) stelt de volgende vragen (van omgeving naar spiritualiteit), terwijl A 

elke keer een stap naar achter zet en op het volgende kaartje gaat staan. 
 

1. Waar, wanneer en met wie wil je dit doel bereiken? 
2. Wat doe je dan precies, wat is je gedrag? (maak het zintuiglijk specifiek!!) 



3. Wat kun je, hoe lukt het je om dat gedrag in die omgeving te hebben? 

4.  Vanuit welke overtuiging doe je dat, waar geloof je in, wat is belangrijk 
voor je? 

4. Wie ben je als je dit doel bereikt? En hoe zijn de lagere niveaus een 
uitdrukking van wie je bent? Gebruik eventueel een metafoor. 

6. Van welk groter geheel maak je deel uit, wat is je missie? 

 Van waaruit geef jij uitdrukking aan je doel? Stap in het gevoel dat dit je 
geeft en plaats eventueel een zelfanker. 

 
Stap 2 
A doet nog een stap verder achteruit en komt terecht op een positie achter het 

kaartje spiritualiteit. Vanuit deze plaats overziet A het geheel.  
Vraag: ‘Zijn de niveaus volgens jou op een lijn gebracht, zijn ze “aligned”?     

 
Stap 3 
A stapt weer op het kaartje spiritualiteit en activeert het anker. A doorloopt de 

logische niveaus van spiritualiteit terug naar omgeving. Hierbij verbind je alles 
met elkaar tot je weer terug bent bij omgeving. Gebruik hiervoor één zin:  

 
Mijn missie is.... en vanuit het grotere geheel van .... ben ik een.....  en vind ik 

……. Belangrijk en geloof ik dat.....en heb ik het vermogen om.... en dan doe 
ik.... en .... in ...... omgeving. 
 

 
OEFENING: ALIGNMENT LOGISCHE NIVEAUS MET METAPOSITIE 

Bepaal een lijn naast de kaartjes; dat is de 3e positie (metapositie). 
 
Deze oefening is dezelfde als de vorige, alleen is de metapositie toegevoegd. 

Hierdoor ervaar je naast associatie ook dissociatie. Dit is vooral belangrijk als je 
vanuit een probleem de oefening doet. 

 
A loopt van omgeving naar spiritualiteit. A begint in metapositie en stapt dan in 
omgeving. Hierna stapt A weer in metapositie (gelegen vóór het kaartje gedrag). 

Dan stapt A op gedrag, enz… 
 

 
 



NLP-communicatiemodel 
 
Bekijk de afbeelding hieronder van het communicatiemodel. De toelichting vind je op de 
volgende bladzijde en komt uit het boek De NLP-coach als inspirator.  
 

 
Wat vertelt dit model? 
NLP heeft een eigen kijk op hoe menselijk gedrag tot stand komt. Deze visies zijn door 
Bandler en Grinder weergegeven in het communicatiemodel. Dit model geeft je inzicht in de 
vraag: waarom doe ik wat ik doe?  
 
Prikkels 
Laten we starten bij datgene wat we zintuiglijk gesproken waarnemen. We verwerken 
voortdurend enorm veel zintuiglijke prikkels. We zien, horen, ruiken, voelen en proeven. 
Onderzoek van onder andere de beroemde Hongaarse hoogleraar  psychologie 
Csikszentmihalyi heeft uitgewezen dat we per seconde 1½ miljoen zintuiglijke prikkels, of 
stukjes informatie verwerken. We kunnen deze prikkels niet allemaal tegelijkertijd bewust 
waarnemen. Gelukkig maar, want we zouden helemaal gek worden van al die 
waarnemingen. Om ons bewust te kunnen worden van één prikkel, moeten we als het ware 
al onze aandacht erop richten.  



Bijvoorbeeld: Ga eens met je aandacht naar je linkervoet in je schoen. Wat voel je daar? Het 
is mogelijk dat je temperatuur voelt of tintelingen gewaar wordt, maar het kan ook zijn dat je 
plekjes voelt waar de schoen meer drukt of knelt. Al deze sensaties zijn voelbaar, maar niet 
altijd. Waarschijnlijk was je je niet bewust van al deze zintuiglijke prikkels toen je net zeer 
geïnteresseerd aan het lezen was. Er is dus een verschil tussen bewust waarnemen en 
onbewust waarnemen.  
 
Filters 
Onderzoek van George Miller (1956) heeft uitgewezen dat wij bewust maar zeer beperkt 
kunnen waarnemen. Per seconde is het mogelijk om 5 - 9 zintuiglijke waarnemingen bewust 
waar te nemen (de beroemde 7 plus of min 2-regel). Dat betekent dus dat we allemaal wel 
heel erg veel wegfilteren en ons een heleboel zintuiglijke prikkels gewoonweg niet bewust 
worden. Je kunt de werkelijkheid dus niet volledig bewust waarnemen! Je kunt je slechts 
bewust worden van een heel klein deel van alles wat je kunt waarnemen. 
Het is dus niet zo dat datgene wat jij ziet en hoort door iedereen gezien en gehoord wordt. In 
onze waarneming laten we dus meer weg dan dat we bewust worden. Toch gaan we er 
allemaal  heel vaak vanuit dat de ander hetzelfde heeft waargenomen als wij.. Een mooi 
voorbeeld hiervan betreft een onderzoek naar getuigenverklaringen van verkeersongevallen. 
Mensen die menen het ongeluk te hebben gezien, blijken verschillende verklaringen af te 
leggen over de toedracht van het ongeval. Hoe is dit te verklaren?  
 
Selectieproces 
Het proces van filteren is hierbij bijzonder interessant. Alle informatie die binnenkomt wordt 
geselecteerd en gefilterd voordat we beseffen wat we waarnemen. Dus voordat je je bewust  
bent wat je waarneemt, is het al gefilterd. 
Wat betekent dit? Om alle informatie te kunnen verwerken is er een selectieproces 
werkzaam. De wijze waarop dit selectieproces werkt is als volgt. De informatie die 
binnenkomt, gaat via de zenuwbanen naar onze hersenen. In onze hersenen wordt de 
informatie geordend, gecodeerd en krijgt ze betekenis. Dit proces van ordenen verloopt op 
drie manieren: 
 

1. Generaliseren 
Onbewust gaan we zintuiglijke prikkels veralgemeniseren. We proberen prikkels 
te bundelen en in een kader te plaatsen. Je rijdt bijvoorbeeld op straat en je krijgt 
allerlei prikkels te verwerken. Je ziet auto’s van verschillende merken, kleur en 
grootte, je hoort allerlei geluiden van mensen, auto’s, brommers, motoren, je ziet 
voetgangers in allerlei soorten en maten. Je komt thuis en je zegt: “Het was druk, 
er was veel verkeer”. Als je werkelijk zou gaan vertellen wat je allemaal hebt 
gezien en gehoord en anderszins hebt waargenomen, zou je uren nodig hebben. 
We filteren veel informatie dan ook weg door te generaliseren. 
 

2. Vervormen 
Wat je meent waar te nemen is vaak niet wat het werkelijk is. Denk 
bijvoorbeeld aan goochelaars. Zij misleiden je waar je bij bent! Of 
wellicht heb je het wel eens meegemaakt dat je op de stoep een of 
ander beest zag liggen dat bij nader inzien een takje bleek te zijn? 
Zo vervormen we de werkelijkheid.  

 
3. Weglaten 

Wat je niet interesseert of op dat moment voor jou even niet 
belangrijk is, wordt niet bewust geregistreerd. Bijvoorbeeld. Je beste 
vriend koopt een nieuwe rode auto. Voorheen zag je dit type auto 
met die rode kleur niet echt maar vanaf dat moment valt dit type met 
die kleur je wel op. 

 



Betekenis 
De zintuiglijke prikkels komen bij je binnen en krijgen betekenis op basis van je eigen filters. 
Wat je waarneemt, plaats je binnen je eigen referentiekader. Indien je een waarneming 
nergens aan kunt verbinden, refereren, kun je datgene wat je waarneemt ook niet plaatsen 
en er geen betekenis aan geven.       
Jaren geleden ontdekten blanken een indianenstam in het Amazonegebied. 
De indianen hadden nog nooit een blanke gezien en na bekomen te zijn van de eerste 
schrik, gingen ze over de blanke huid wrijven. Ze gingen op zoek naar de “echte” huid, het 
moest immers verf zijn die de huid zo wit maakte. Ook hadden de indianen wel eens een 
vliegtuig gezien en gehoord. Ze noemden het echter geen vliegtuig maar een grote grijze 
vogel die een hard geluid maakt. Ze konden de waarneming immers alleen verbinden aan 
hun eigen referentiekader. 
 
Referentiekader 
Je kunt iets alleen maar waarnemen en er een betekenis aan geven door de verbinding die 
je legt met je eigen referentiekader. Je referentiekader bestaat uit al je ervaringen, 
overtuigingen, waarden, herinneringen, kennis, belevingen. Je referentiekader bepaalt hoe je 
betekenis geeft aan de zintuiglijke prikkels. Datgene wat jij waarneemt is dus niet dé 
werkelijkheid maar slechts jouw werkelijkheid. Dus vóórdat jij je bewust wordt van wat je 
waarneemt, is je waarneming al gecodeerd door je filters. 
Op basis van je filters geef je dus betekenis aan datgene wat je zintuiglijk waarneemt. Dat wil 
dus zeggen dat je ervaringen, herinneringen, overtuigingen, waarden, besluiten die je ooit 
genomen hebt, de energie die je op een bepaald moment hebt, je geconditioneerde 
denkprocessen, direct bepalen hoe jij denkt. 
 
Gevoelens en gedrag 
Er komen allerlei prikkels op je af. Je geeft een betekenis aan deze prikkels op basis van je 
referentiekader. De betekenis die jij geeft aan de waarneming wil niet anders zeggen dat je 
bepaalde gedachten krijgt over dat wat je waarneemt. Het zal je niet verbazen dat je 
gedachten bepalend zijn voor de gevoelens die je hebt of krijgt. Je gevoelens bepalen 
vervolgens je gedrag. Denken beïnvloedt voelen, en voelen is onlosmakelijk verbonden met 
doen. 
  

  
 
 
 

 

Mensen geven voortdurend betekenis aan datgene wat ze waargenomen hebben. Nu je het 
communicatiemodel kent, weet je dat alle waarneming subjectief is en dat de kaart nooit het 
gebied is.  In deze oefening ervaar je hoe (subjectief) het communicatiemodel werkt. Je legt het 
model op de grond neer en loopt als het ware het model terug van ‘gedrag’ naar de 
‘waarneming’. 
 
Maak 5kaartjes  

1: waarneming 
  2: filters 
  3: interne representatie (film) 
  4: stemming & fysiologie 

5: fysiologie 
  6: gedrag   
 
Leg zo op de grond, zoals in de afbeelding hiernaast.  

1 

 5 

2 3 

4 

OEFENING: Het communicatiemodel teruglopen   



 
Stap 1.  A brengt een lastige huidige situatie in waarin hij zelf betrokken is.  
Stap 2.   A gaat op kaartje 5 (gedrag) staan. B vraagt: “Wat doe je in deze situatie?” 
Stap 3.   A gaat op kaartje 4 (stemming en fysiologie) staan. B vraagt: “Wat voel je dan en welke   

houding  neem je dan aan?“  
Stap 4.   A gaat op kaartje 3 (I.R.) staan. B vraagt: “Wat denk je dan? Wat zeg je tegen jezelf?”  
Stap 5.   A gaat op kaartje 2 (filters) staan. B vraagt: “Wat moet waar zijn dat je dit denkt en  

voelt? Welke overtuiging (over jezelf) heb je waardoor je dit denkt en/of voelt? Waar  
geloof je in waardoor je weet wat je doet? Welke criteria zijn voor jou belangrijk 
waardoor je denkt wat je denkt?” 

Stap 6.   A gaat op 1 (waarneming) staan. B vraagt: “Wat kunnen wij waarnemen wat feitelijk is? 
Wat precies speelde voordat je deed wat je deed? Wat gebeurde er in je omgeving?” 

Stap 7.   B nodigt A uit tot reflectie. “Hoe is het voor jou om jouw proces zo uit elkaar getrokken 
te zien? Wat leer je hieruit? Wat ga je nu een volgende keer doen? Wat wordt je eerste 
stap?” 



Tijdlijn Techniek …zweven over de tijdlijn! 
 
Met behulp van de tijdlijn kun je een cliënt brengen naar een eerste keer, dat een 
bepaalde emotie optrad. Dat kan een (heftige) emotionele reactie oproepen. Eerst is 
het belangrijk om de OER-oorzaak van een emotie te vinden. 
Dit werkpatroon kun je gebruiken om de eerste gebeurtenis te vinden van een 
belemmerende emotie.  
 
Dit gedeelte wordt gedaan voordat de cliënt boven zijn tijdlijn zweeft.  
 

1.  Vraag toestemming 
"Is het voor je onderbewuste OK om voor jou deze emotie (belemmerende 
beslissing) vandaag los te laten en je daar een bewuste ervaring van te geven?” 

 
2.  Vind de oeroorzaak 
 “Wat is de oeroorzaak van dit probleem, de eerste gebeurtenis die, wanneer het 

is losgekoppeld, ervoor zorgt dat het probleem verdwijnt?”  
Als je het zou weten, was het voor tijdens of na de geboorte? 

  ervoor:  " In de baarmoeder of eerder?" 
  baarmoeder:  "Welke maand?" 
  eerder:  "Was het in een eerder leven of overgeërfd van een  

  voorouder?" 
  vorig leven:  "Hoeveel levens geleden?" 
  overgeërfd:  "Hoeveel generaties geleden?" 
  erna:   "Als je het zou weten, hoe oud was je toen?" 

 
Als de cliënt zegt: "Ik heb geen idee wat de oeroorzaak is", antwoord dan met 
"Ik weet dat je het niet weet, maar als je het nu zou weten ...... zeg wat er maar in 
je opkomt ..... vertrouw je onderbewuste."  
 
 Als de cliënt zegt dat het zowel een vorig leven en overgeërfd is, ga dan eerst 
met de oudste aan de slag en dan de andere".  
 
 Als je een cliënt naar een vorig leven of vorige generatie laat gaan, dan kan 
het helpen om de cliënt een vlag in het heden te laten plaatsen. Aan de vlag bind 
je een touwtje waarvan je het andere uiteinde verbindt aan de enkel van de clïent. 
 
 Bevestig de verandering; ga na of er een bewuste gewaarwording is van de 
verandering. Als er echt een flinke verandering heeft plaatsgevonden, benoem dit 
dan zeker: "Dat was een belangrijke, hè?”. 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



En dan nu de stappen van de Tijdlijn techniek:   
Negatieve Emoties 
 
1.  "OK, zweef omhoog boven je tijdlijn en ga naar het verleden, naar positie #1, 

kijkend in de richting van het verleden, en als je daar bent, bemerk de 
gebeurtenis. Laat het me weten als je daar bent" (geef mij een seintje als je er 
bent).  

 
2.  "Zweef nu naar positie #2, recht boven de gebeurtenis, zodat je neerkijkt op de 

gebeurtenis. Vraag je onderbewuste wat het van deze gebeurtenis moet leren, 
het geleerde dat je in staat zal stellen om deze emoties eenvoudig en moeiteloos 
los te laten. Je onderbewuste kan het geleerde bewaren zodat je er in de 
toekomst over kunt beschikken als je het nodig hebt.." (Let erop dat de cliënt 
geassocieerd is boven de tijdlijn, kijkend door zijn eigen ogen) 

 
3.  "Zweef nu naar positie #3  zodat je boven (de gebeurtenis) en voor de gebeurtenis 

bent en je kijkt in de richting van het heden." (draai je eventueel om, zodat je nu 
naar het heden kijkt. Controleer of je ruim voor de keten van gebeurtenissen bent, 
die tot deze gebeurtenis hebben geleid.) En vraag jezelf, waar zijn de emoties 
nu?"   * 

 
4.  (optionele test)  "Zweef nu naar beneden in de gebeurtenis, naar positie #4 , 

kijkend door je eigen ogen, en check de emoties. Zijn ze er? Of zijn ze 
verdwenen, nu? O.K., zweef omhoog en ga terug naar positie #3. (voor de 
gebeurtenis) (**)" 

 
5.  (***) "Nu, kom terug naar het heden, boven je tijdlijn, maar alleen zo snel als je 

alle...... (noem de emotie) .... kunt loslaten van alle tussen liggende 
gebeurtenissen, helemaal tot nu, neem voor alle opeenvolgende gebeurtenissen 
positie #3 in , bewaar het geleerde, en laat de .... (noem de emotie) .... los, 
helemaal terug tot nu. (Als de cliënt klaar is) Zweef naar beneden in het hier en 
nu in deze kamer.."   (Break state). 

 
6.  Test: (De cliënt is in het hier en nu) "Kun je je een moment in het verleden 

herinneren waarbij je vroeger in staat was om die oude emotie te voelen en ga 
terug en check of je het nog kunt voelen, of je zou kunnen (be)merken dat je het 
niet meer kunt. Goed, kom terug naar het heden". 

 
7. Future pace. (De cliënt is in het hier en nu) "Ik wil dat je naar de toekomst gaat, 

naar een niet gespecificeerd moment in de toekomst, waarbij je, als het in het 
verleden was gebeurd, ongepast(e) of ongewenst(e) ..... (noem de emotie)..... had 
gevoeld, en check of je die oude emotie kunt vinden of niet.  O.K.? Goed kom 
terug in het hier en nu. 

 
TIPS:  Delen herkaderen 
Als de emotie niet verdwijnt of niet losgelaten kan worden, doe dan een reframe als volgt: 

 
1.  Gebaseerd op leren: 

"Wat valt er van deze gebeurtenis te leren (geleerd te  hebben), 
het geleerde dat je in staat zal stellen om de emoties moeiteloos los 
te laten? Zou het niet beter zijn om het geleerde te bewaren dan de 
emoties? Maar als je daarentegen de emoties laat gaan en het 
geleerde bewaart, dan heb je  geleerd  wat je nodig had. 
 



2.  Gebaseerd op bescherming / veiligheid: 
"De negatieve emotie van ......... beschermt je niet." 
(Als je met angst of woede werkt, noem dan vecht-vlucht gedrag) 
"In feite  zijn negatieve emoties niet veilig voor het lichaam. Elke 
 negatieve  emotie kan tot de volgende gezondheidsproblemen bij 
 dragen. 
  Boosheid hart aanval, verhoogt cholesterol  
  Verdriet verzwakt afweersysteem, depressie 
  Angst  excessieve stress, PTSD, fobieën 
  Schuld  lagere geneeskrachtige energie 
  Conflict kanker 
"Zou het niet een stuk veiliger zijn, als je de emoties loslaat en het 
 geleerde over hoe je voor jezelf zorgt bewaart?" 
 

3.  Gebaseerd op het hoogste belang: 
"Het niet loslaten van de emoties is in directe strijd met het hoogste 
 belang  van het onderbewuste, namelijk: 'het beschermen van het 
 lichaam'.  Deze  emotie, alhoewel er resultaat wordt bereikt, beschermt 
 het lichaam niet; er is eerder sprake van beschadiging. Zou het niet beter zijn  
 om die onderdrukte emotie los te laten en dezelfde resultaten te 
 bereiken op een andere manier?" 

 
   4.  Gebaseerd op de intentie: 

"Ik zou graag met het deel van jou praten, dat denkt dat het deze 
 emotie  liever niet loslaat, en ik zou het deel willen vragen om mij 
 zijn hoogste intentie te vertellen….. 
 
Alles minder dan het volledig loslaten van het verdriet is geen  
 geluk, .... nietwaar?  is het niet? Toch? 



Werken met Delen: Spatial Reframing 
 
Wanneer er sprake is van een innerlijk conflict werkt de spatial reframing zeer 
effectief.  In deze techniek worden de delen gescheiden, zodat ze naar elkaar kunnen 
kijken en met elkaar kunnen praten. Het is het belangrijk dat de delen van elkaar 
weten wat hun positieve intentie is.  Door een gezamenlijk doel te formuleren kunnen 
ze onderling samenwerken aan het grotere geheel: de persoon!  

  
1. Identificeer beide delen 

Zet drie stoelen klaar, een voor de klant zelf en een stoel voor de beide delen. 
Op de stoel van een deel wordt de persoon ook dat deel. Vraag de klant elk deel een 
naam te geven. Het is belangrijk om helder te krijgen om welke delen het precies 
gaat.   
  coach:  Vertel eens, wat is het probleem?  
  cliënt:  Ik voel twijfel. 
  coach:  Wat zijn de twee componenten waaruit die twijfel bestaat?  
   cliënt:   Enerzijds wil ik vrijheid, anderzijds wil ik controle. 
  coach:  Eigenlijk spreken we hier van twee delen. Het deel dat vrijheid 
    wil en het deel dat controle wil. Klopt dat? 
 

2. Leid het werken met delen in 
Veel mensen zijn niet gewend om in delen te denken. Vertel dus wat je gaat doen. 
  coach:  Ieder mens heeft verschillende delen. Die delen lijken soms net 
     op stemmetjes, waarbij het ene stemmetje zegt: “Dat moet je niet  
    doen” en het andere stemmetje zegt:  “Dat moet je juist wel doen.”  
    Soms lijken deze delen op emoties: een warm en koud gevoel die 
    met elkaar in conflict zijn. Wat ik je zo meteen vraag is contact te  
    leggen met deze beide delen.  
 

3. Gesprek met het eerste deel  
A. Contact maken met het deel.  
Laat je klant vanuit zijn ‘meta-positie’ naar de twee delen kijken: VAK-voorstelling 
(zien, horen voelen en interne dialoog) en vraag met welk deel hij/zij wil beginnen: 
Laat hem/haar goed naar het deel kijken en er in stappen (wordt het deel). 

               coach: Welk deel zou je graag als eerste willen ontmoeten? 
               cliënt:  Vrijheid.  
               coach:  Ik wil je dadelijk vragen om naar dat deel toe te gaan (op de  
     juiste stoel) en dan dat deel helemaal te ervaren… En doe dat  
     maar. Word maar even helemaal dat deel. Vraag aan het deel:  
     ben je bereid om te communiceren met X (de cliënt), mij (de  
     coach) en met het andere deel? Wat is je naam? 

                   cliënt:   Liberté. 

B. Stap in het deel.  
Vraag naar het doel en de functie van dit deel, wat wil dit deel voor jou? Elk gedrag 
heeft een positieve intentie, dus elk deel ook. Vraag door naar de intentie achter de 
intentie. 

   coach:  Oké, Liberté. Ik weet dat je een positieve intentie hebt. Wat wil jij  
                                         graag bereiken voor X?  
              cliënt:   Plezier. 
              coach:  En als X dat heeft, wat bereikt hij daarmee? Wat geeft dat X? 
              cliënt:   Geluk.  
              coach:  Dit is wat je dus wilt. Klopt dat? Dank je wel dat je zo open met ons  
                wilde communiceren. Kom nu maar weer terug (breakstate).  
 



4. Metapositie 
Ga naar de derde stoel (metapositie) en kom los van het deel.  
  coach:  X, nu heb je net gehoord wat de positieve intentie is van Liberté.    
    Wat vind je hiervan? Zullen we eens kijken wat de positieve 
    intentie van het andere deel is? 
 

5. Gesprek met het tweede deel 
Herhaal stap 3 a en b met het tweede deel.  

 
6. Zorg voor wederzijds begrip (chunk up) 

Zorg er nu voor dat je een gemeenschappelijk doel, functie en/of intentie krijgt. 
Kunnen beide delen begrip voor elkaar opbrengen, begrijpen ze elkaars positieve 
bedoeling?  Ga desnoods nog een keer heen en weer tussen de delen om dit te 
ervaren. Let op: intentie en gedrag zijn twee verschillende dingen. 
  coach:  Je hebt nu gehoord wat de delen willen bereiken? Wat valt je  

op? 
cliënt:  Zal nu de overeenkomst in hoogste waarde noemen, chunk 

anders verder door om bij een gezamenlijke intentie uit te 
komen.]  

coach:  Nu je zo hoort dat beide delen in essentie beiden hetzelfde 
willen, wat vind jij dan van het eerste deel? Wat vind je dan van 
het tweede deel?  
 

7. Breng (eventueel) hulpbronnen over 
Wat kan het ene deel van het andere gebruiken en andersom? Hoe kunnen ze een 
hulpbron voor elkaar zijn en de intentie (gezamenlijk belang) versterken? Zoek uit wat 
de delen nodig hebben waardoor ze bereid zijn om samen te werken. Stap 
beurtelings in de delen en in de metapositie. 
  coach:  Stap in deel B: Wat zou jij van Liberté kunnen gebruiken?  
  cliënt:   Ik zou wel iets meer vrijheid mogen hebben. 
  coach:  Stap in Liberté en geef deel B zoveel vrijheid over als nodig is. 
  Idem omgekeerd! 

 
8. Laat de delen samenwerken 

Delen hebben een positieve intentie. Als ze samenwerken, komen er extra krachten 
los en ontstaat er nog meer wederzijds begrip. (integreer ze echter niet tot een deel!) 
  coach:  Deel B, ben jij bereid om met Liberté samen te werken?  Liberté  

ben jij bereid om met deel B samen te werken? 
Vraag eerst het ene deel om samenwerking. Ga dan naar de metapositie met vragen 
als: Wat valt je op? Wat gebeurt er nu? Zullen we eens vragen wat het andere deel 
ervan vindt? Vraag dan om samenwerking aan het andere deel. 

   
9. Ecologiecheck en future pace 

Ga na of beide delen nu helemaal accoord zijn. Hebben ze begrip voor elkaar en zien 
ze de meerwaarde in van samenwerking? Zijn er nadelen verbonden aan 
samenwerking? (ecologiecheck). Breng de klant tenslotte in een toekomstige situatie 
waar het delenconflict zou kunnen optreden. Hoe is het nu? 
  



VK Squash 
 
De VK-squash is een techniek om een probleemsituatie en een  hulpbron met elkaar te  
laten versmelten. Hierdoor wordt een hulpbron geïntegreerd in de hindernis, waardoor  
de negatieve emotie wordt geneutraliseerd. 
   

  
1. Identificeren van de probleemsituatie  

De coach vraagt naar de probleemsituatie van de klant. De coach vraagt vervolgens 
aan de klant zich te verplaatsen (associatie) in die situatie. Ook vraagt de coach naar 
de hulpbron die nodig is het probleem te neutraliseren. 
 

2. Visualisatie probleem op hand 
Vervolgens vraagt de coach aan zijn klant om het probleem op een hand te visualiseren 
(klant kiest zelf de linker of rechter hand). De klant houdt de hand met de handpalm 
omhoog en visualiseert het probleem in deze hand.  
 

3.  Visualisatie hulpbron op hand  
 De coach vraagt nu de klant zich te verplaatsen (associatie) in de hulpbron. 

De klant houdt de andere hand omhoog met de handpalm en visualiseert de hulpbron 
in deze hand.  

 
      4.  Samenkomen van probleem en hulpbron 
 De klant houdt nu beide handen omhoog en sluit de ogen. De coach vraagt om  

beide stemmingen waar te nemen. De coach vraagt vervolgens  aan de klant om te 
voelen dat probleem en hulpbron samenkomen. Hierdoor kunnen de handen, vaak 
automatisch en onbewust, naar elkaar komen. De coach hanteert Milton taalpatronen 
om de handen van de klant onbewust samen te laten komen. 

 
      5.  Integratie van hulpbron in het probleem 

Wanneer de handen op elkaar komen , brengt de klant de handen naar zijn hart. 
Hiermee worden de gedissocieerde situaties op de handen naar binnen gebracht en 
is het negatieve gevoel geneutraliseerd. De coach begeleidt dit proces met Milton 
taalpatronen. 
 

 
N.B. We kunnen waarnemen dat de handen bewust naar elkaar worden gebracht of juist 

onbewust naar elkaar gaan. Het onbewust samenkomen van handen gebeurt vaak 

schoksgewijs en onregelmatiger. Gaan de handen niet naar elkaar toe dan is er is een deel 

dat weerstand geeft. Gaat de probleemhand niet naar het midden, dan is het probleem (nog ) 

te groot om los te laten. Gaat de hulpbronhand niet naar het midden, dan is de bron verkeerd 

gekozen. Gaan de handen niet naar het lichaam toe dan is er waarschijnlijk geen ecologie. 



Zesstaps Herkadering 
 
De zesstaps herkadering (six step reframing) is een NLP-techniek waarbij we door 
middel van herkaderen meer mogelijkheden creëren voor gelimiteerd gedrag. De klant 
heeft een bepaald probleemgedrag en kan de positieve intentie van dit gedrag niet 
meer zien. De coach laat de klant de positieve intentie weer ervaren waardoor het 
kader om het probleemgedrag verruimd wordt en de klant weer meer mogelijkheden 
ervaart. De stappen van zesstaps-herkadering zijn: 
 
 
1.  Identificeer het gedragspatroon 

De klant benoemt het patroon dat hij/zij wil veranderen. “Ik wil ophouden met X, ik wil 
Y, maar iets houdt me tegen.”  

 
2.  Breng communicatie met het deel tot stand 

De klant maakt contact met het deel dat verantwoordelijk is voor dit gedragspatroon.  
A. Om zeker te weten dat het deel wil communiceren, stelt de coach eerst een ja/nee-
signaal vast. Hij/zij laat de klant zichzelf vragen: “Op welke wijze geeft mijn 
onderbewuste aan wanneer een antwoord “ja” en “nee” is, welk visueel, auditief, 
kinesthetisch, auditief digitaal signaal krijg ik dan?” Check met ja/nee-vragen als: 
“Heet jij …, ben je getrouwd, heb je blauwe ogen?” De coach kalibreert de reactie van 
de klant. Dit ja/nee-signaal komt voort uit de hypnotherapie waarbij een klant in 
hypnose niet altijd meer woorden kan gebruiken.  
B. De coach vraagt vervolgens aan het deel: "Ben je bereid om op bewust niveau met 
mij in contact te komen? Wil het deel met mij (of ons) communiceren?” De coach 
kalibreert het ja/nee-signaal. Bij meer ‘ervaren’ klanten is dit ja/nee-signaal vaak niet 
nodig.  
De coach bedankt het deel.   

 
3.  Scheid gedrag van intentie 

Het ongewenste gedrag is enkel een manier om die positieve intentie te realiseren. 
Door het scheiden van intentie en gedrag geven we ook waardering aan dat deel. 
A. De coach vraagt aan het deel wat de positieve intentie van dit gedrag is. “Ben je 
bereid om je positieve intentie met mij te delen?”  
B. Als het deel “ja” zegt, laat het deel dan de positieve intentie benoemen. Als het 
deel “nee” zegt, suggereer dan dat ieder gedrag een positieve intentie heeft, de 
bedoeling om iets goed te bereiken.  
C. De coach vraagt aan de klant: “Hoe is het om een deel te hebben met deze 
positieve intentie? Wil je dat houden?”  
D. Een krachtige vraag aan dat deel is: "Als er andere manieren (gedragingen) zijn 
om jouw bedoelingen te uiten die even goed zijn of zelfs beter werken dan X, zou je 
die dan willen uitproberen?" Bedank het deel.  

 
4.      Raadpleeg het creatieve deel 

De coach nodigt de klant uit: “Ga naar je creatieve deel toe en vraag aan je creatieve 
deel om minstens drie alternatieve gedragingen aan te geven om de bedoelingen van 
deel X te bereiken. Ben je je bewust van het creatieve deel in jezelf? Krijg je van je 
creatieve deel een ja-signaal?” Sta het creatieve deel toe om eventueel nog meer 
keuzemogelijkheden aan te reiken. Bedank het creatieve deel.  

  



5.  Verander keuze en verantwoordelijkheid   
De coach vraagt aan het deel welke van de door het creatieve deel aangereikte 
gedragingen (op dit moment) de beste keuze is en vraagt om een “ja-signaal”. Is het 
deel bereid om verantwoordelijkheid te dragen om gebruik te maken van een of 
meerdere alternatieven in de juiste context? Kan het deel deze alternatieven 
integreren en onbewust opnemen? Wanneer het deel “nee” antwoordt op 
bovenstaande vragen, vraag dan naar de hindernissen: heeft het deel nog iets nodig 
om de alternatieven wel te kunnen opnemen of dient het creatieve deel andere 
alternatieven aan te reiken? Heeft het deel tijd nodig om de nieuwe alternatieven uit 
te testen op bruikbaarheid? Eindig in elk geval met een overeenstemming (match). 

 
6.  Doe een ecologiecheck en future pace 

Bij de ecologie-check vraagt de coach: "Is er een deel van jou dat bezwaar heeft 
tegen een of meer alternatieven voor het oorspronkelijke gedrag?" Is het antwoord 
“ja”, ga dan terug naar stap 2. Welk deel heeft bezwaar en wat is z’n positieve 
intentie? Zijn alle delen het eens met deze keuze? Bedank alle delen en plaats het 
oude gedrag in de toekomst: op welke wijze ga ik er vanaf nu mee om? Vorm een 
volledige zintuiglijke weergave van het nieuwe gedrag.   

 
Zesstaps herkadering is een nuttig patroon wanneer een cliënt zichzelf als gescheiden 
ervaart van bepaald ongewenst gedrag. Iemand doet iets wat hij niet wil. De zesstaps 
herkadering maakt je ervan bewust dat de verschillende delen in je uiteindelijk bondgenoten 
zijn; ze willen het beste voor je, ieder op zijn eigen manier. Ook als ze tegengestelde 
belangen nastreven kunnen ze tot samenwerking komen, met behulp van het creatieve deel. 
Daarnaast behandelt de techniek het principe van de “tweede winst”. Niet van al onze 
motieven en behoeften staan de neuzen in dezelfde richting. Wat een gedeelte graag van 
ons wil (bewuste winst), kan een ander deel belemmeren zijn doel te bereiken (tweede, vaak 
onbewuste winst).  
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