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Disclaimer  

Deze uitgave is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Niets eruit 

mag worden gekopieerd in welke vorm dan ook zonder toestemming van 

de auteur. Wel mag deze uitgave verspreid worden. Hypnoworks gaat er 

van uit dat je de beschreven informatie gebruikt voor persoonlijke groei. 

De auteur kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor enig misbruik 

of foutief gebruik van de technieken of inhoud beschreven in deze 

uitgave.  
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

Omdat het voortdurend gebruik van ‘hij of zij’ omslachtig is, gebruik ik in dit boek 

‘hij’ als voornaamwoord. Helaas lopen onze voornaamwoorden nog achter bij onze  

emancipatie.  
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Inleiding  
 

Waarom doe je de dingen die je doet?  Dat bedoel ik niet zozeer 

filosofisch, maar meer: hoe komt jouw gedrag tot stand? Wellicht heb je  

wel eens gehoord van Ivan Pavlov, de Russisch fysioloog. Hij was 

bijzonder geïnteresseerd in gedrag van mensen en dieren. Zijn bekendste 

onderzoek is dat met honden. De hond kreeg eten (prikkeling), waardoor 

hij begon te kwijlen (consistente reactie). Tijdens het eten klonk er een 

bel, waardoor de hond na verloop van tijd ‘leerde’ dat het eten en het 

geluid van de bel bij elkaar hoorden. De hond reageerde dan op de bel 

doordat hij begon te kwijlen, zonder dat er eten was. De bel werd dus de 

trigger voor het kwijlen. Dit noemen we klassieke conditionering.  

 

 

 
 

Pavlov zag het menselijke brein als een ‘black box’ – een doos waarvan 

niet bekend is, wat er zich binnenin afspeelt. Volgens Pavlov was alleen 

het resultaat van de processen in de doos, het gedrag, relevant voor de 

wetenschap en dit gedrag onderzocht hij.  

Een van de honden die 

Pavlov bij zijn 

beroemde   

experimenten  

gebruikte. Pavlov won 

in 1904 de Nobelprijs 

voor de Fysiologie, al 

was dit niet voor zijn 

beroemde onderzoek.  
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Richard Bander en John Grinder - de bedenkers van NLP - waren juist 

wel geïnteresseerd in wat er zich in het hoofd afspeelt en ontwikkelden 

een eigen kijk op hoe menselijk gedrag tot stand komt. Deze kijk is 

weergegeven in het NLP communicatiemodel. Hierin wordt inzichtelijk 

gemaakt hoe menselijk gedrag volgens NLP tot stand komt en 

beantwoordt de vraag: Waarom doe ik de dingen die ik doe? 
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2. Wat is NLP ? 
 

NLP begon als een model over hoe wij communiceren met onszelf en 

anderen. Dit model is ontwikkeld door Bandler en Grinder en legt uit hoe 

we informatie verwerken van de buitenwereld. Er zijn honderden 

definities van wat NLP is en iedereen die een beetje bekend met NLP is, 

zal kunnen beamen dat het moeilijk is om NLP binnen één definitie te 

vangen is. Het snelste antwoord op de vraag wat NLP is, krijg je door te 

kijken naar waar de letters NLP voor staan. 

 

- Neuro: afkomstig van het Griekse neuron. Refereert aan je 

neurologie. 

- Linguïstisch: afkomstig uit het Latijn lingua. Refereert aan taal. 

- Programmeren: hoe componenten van een systeem zijn 

georganiseerd om gedrag of patronen te voorspellen.  

 

Wanneer we dus naar de woorden kijken zou je Neuro Linguïstisch 

Programmeren dus kunnen omschrijven als de studie van hoe taal je 

neurologie en gedrag beïnvloedt.  

 

NLP is een model dat de studie van de subjectieve werkelijkheid tot 

belangrijkste onderwerp heeft. De subjectieve werkelijkheid is de enige 

die bestaat voor een mens; van daaruit reageert hij. Of zoals de filosoof 

Nietzsche zei: “De wereld is zoals de mens ernaar kijkt; al onze ideeën, 

observaties en oordelen worden bepaald door ons perspectief en zijn dus 

nooit objectief, maar altijd subjectief van aard. Er zijn geen feiten, slecht 

interpretaties.”  
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Dit sluit aan op de NLP vooronderstelling dat ieder mens een eigen 

‘model van de wereld’ heeft. Dit model van de wereld is het 

referentiekader waardoor we naar de wereld en onszelf kijken. Het is 

samengesteld door onze ervaringen, indrukken en herinneringen.  Vanuit 

dit model maak je van elke gebeurtenis je eigen ervaring en vanuit die 

interpretatie reageert je. Mensen reageren dus nooit op de gebeurtenis 

zelf, maar op de interpretatie van de gebeurtenis.  

 

Uniek aan NLP is de praktijkkennis over hoe die subjectieve werkelijk-

heid is samengesteld. NLP is ook wel gedefinieerd als de ‘psychologie 

van succes’ of ‘software van het brein’, omdat het je in staat stelt om je 

eigen mentale processen effectief te beïnvloeden, zodat je de resultaten 

krijgt die je wilt.  
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3. Bewustzijn & onbewustzijn  
 

Wie wij zijn en wat wij doen wordt voor een groot gedeelte bepaald en 

gestuurd door ons onbewuste. Heel vaak hebben we geen idee waarom 

we de dingen doen zoals we ze doen.  Dit wordt inzichtelijk door een 

experiment van de psychologen Dick Nisbett en Tim Wilson.   

 

Er lagen vier panty’s naast elkaar. Aan proefpersonen werd 

gevraagd welke van vier panty's ze zouden kiezen.  De meeste 

mensen hadden een voorkeur voor de panty die het meest rechts 

lag. Toen de proefpersonen werd gevraag waarom ze voor die 

panty kozen, kwamen ze met verschillende verklaringen: “Deze is 

gewoon het mooist” of “Ik denk dat deze het stevigst is”.  Al deze 

redenen waren echter onzin, want alle vier de panty's waren 

identiek.  De proefpersonen kozen de panty (onbewust) op basis 

van de positie.  Het meest eerlijke antwoord op de vraag waarom 

ze voor die panty kozen, zou zijn: “Ik heb geen flauw idee”, maar 

in plaats daarvan verzon men (onbewust) iets. Achteraf creëert het 

bewustzijn de illusie dat er allerlei redenen waren. Dit proces 

noemt men in de psychologie: rationaliseren.  

 

John Grinder, een van de twee ontwikkelaars van NLP, zei: Er is geen 

inhoud in inhoud die het waard is om te weten. Dit klinkt lekker 

cryptisch, maar wat hij bedoelt is dat je met NLP niet zozeer 

geïnteresseerd bent in de inhoud van een verhaal, maar naar wat iemand 

onbewust communiceert. Je bent dus niet bezig met wat 'waar' lijkt te zijn 

voor iemand, want die beschrijving is een rationalisatie van onbewuste  
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processen. Als iemand beschrijft wat 'waar' is, beschrijft  hij het probleem 

namelijk alsof het logisch zou zijn, maar als het probleem logisch zou 

zijn, zou iemand het ook kunnen oplossen met logica. Waar je met NLP 

wel in geïnteresseerd bent, is wat iemand je onbewust 'vertelt'. Dit zit in 

de letterlijke woorden die iemand gebruikt, maar ook in intonatie, 

patronen en alle non-verbale communicatie. Dit zijn onbewuste 

boodschappen die iemand geeft en deze geven je zeer waardevolle 

informatie.  
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4. NLP communicatiemodel  

We nemen de buitenwereld waar via onze vijf zintuigen - we downloaden 

als het ware informatie van de buitenwereld via de zintuigen ons brein in. 

Via een intern proces worden de zintuiglijke waarnemingen omgezet in 

externe gedragingen.  Dit proces (van waarneming tot gedrag) wordt 

weergegeven in het NLP communicatiemodel. Het NLP communicatie-

model legt dus uit hoe we informatie verwerken die van buitenaf op ons 

afkomt. 

Hoe kan het dat twee mensen die hetzelfde meemaken, deze gebeurtenis 

totaal anders kunnen ervaren? Het NLP communicatiemodel leert ons dat 

dit komt doordat wij informatie die binnenkomt filteren.  Per seconde 

worden je zintuigen met 1,5 miljoen eenheden (bits) aan 

informatieprikkels gebombardeerd. Als we deze chaos aan informatie 

bewust zouden moeten waarnemen en verwerken zouden we gek worden. 

Om ons bewust te kunnen worden van één prikkel, moeten we al onze 

aandacht erop richten.  

Als je bijvoorbeeld met je aandacht eens naar de pink van je rechterhand 

gaat. Wat voel je dan? Misschien voel je in het begin nog niks, maar na 

een tijdje kun je wellicht de temperatuur voelen of een tinteling, een 

bepaalde druk of misschien iets heel anders. Die sensaties zijn voelbaar, 

maar waarschijnlijk was jij je er niet bewust van voordat ik over je pink 

begon. En nu jij je aandacht bij je pink hebt, ben je je niet bewust van het 

gevoel in je voeten of de temperatuur in de kamer waar je zit of de 

geluiden buiten en binnen de kamer.  Je kunt je dus onmogelijk de hele 

tijd bewust van al die prikkels zijn. Daarom filteren onze hersenen de  
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informatie. Volgens het NLP communicatiemodel hebben we drie soorten 

filters: het weglaten van informatie, het vervormen van informatie en het 

generaliseren van informatie. Deze drie filters gaan we nu wat beter 

bekijken.  

1. Weglaten 

We kunnen niet alle informatie die binnenkomt bewust verwerken, anders 

zouden we gek worden. Op het moment dat je bijvoorbeeld in een drukke 

stad aan het autorijden bent, zal je aandacht bij het verkeer zijn en niet bij 

de bouwstijl van de huizen, de muziek van de radio die je aan hebt staan, 

of de wolken in de lucht.  Je laat dus heel veel informatie weg die 

binnenkomt, omdat je ergens anders aandacht aan geeft. Het moge 

duidelijk zijn dat weglaten ook de basis is van geestelijke gezondheid, 

want door het weglaten van overbodige informatie wordt je namelijk niet 

overladen met data.  

 

2. Vervormen 

Met vervormen verander je de informatie die binnenkomt zodat het beter 

binnen jouw ‘model van de wereld’ past. Stel, je hebt het idee dat iemand 

je altijd oneerlijk behandeld en diegene doet ineens iets aardigs voor je, 

dan zal je geneigd zijn om dat aardige te gaan wantrouwen. Die 

informatie wordt dus vervormt door jouw model van de wereld over de 

ander. Sterker nog, het kan het idee zelfs bekrachtigen in plaats van 

ontkrachten. Vervorming is ook de basis van creativiteit. Het is de 

mogelijkheid om op een andere, nieuwe, unieke manier naar iets te 

kijken.  
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3. Generaliseren 

Generaliseren is de basis van leren. Als je naar de plaatjes hier beneden 

kijkt wat zie je dan? 

 

     
 

Je ziet vier verschillende tafels. Ondanks dat ze er alle vier totaal 

verschillend zijn, herken je ze meteen. Generaliseren stelt je in staat om 

verschillende soorten tafels als tafel te herkennen, zodat je niet elke soort 

tafel opnieuw hoeft te leren begrijpen.  Dit stelt je ook in staat om mensen 

als mensen te herkennen, bomen als bomen. Het stelt je in staat om iets te  

leren en die informatie uit te breiden, te generaliseren naar soortelijke 

informatie.  
 

Nadat de informatie ons brein binnenkomt creëert dit een interne 

representatie. Een holografische projectie van de wereld om ons heen. 

Het her creëert de wereld om je heen, maar dan in je hoofd zodat je die 

wereld kunt begrijpen. Zo’n interne representatie bestaat uit beelden, 

gevoelens, geluiden, en zelf geuren en smaken. Die interne representatie 

is het mechanisme dat je lichaam vertelt hoe je moet reageren op 

informatie die binnenkomt. Met andere woorden: de informatie komt 

binnen, wordt gefilterd en creëert een interne representatie, een kaart van 

de buitenwereld. Jij reageert op de wereld naar gelang jouw model van de 

wereld. Bijvoorbeeld je ziet een hond die voor je staat en je ervaart deze  
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als ‘gevaarlijk dier’, dan wil je weg. Als je echter die hond ervaart als een 

tam huisdier loop je er misschien naartoe. Twee totaal verschillende 

manieren van gedrag, ook twee verschillende stemmingen terwijl het om 

hetzelfde dier gaat. Het gaat hier dus om de interne kaart  

die iemand van de buitenwereld heeft gemaakt. Hierdoor verandert je 

stemming en je gedrag. Daarnaast verandert het ook je fysiologie: de 

kleur van je huid, spierspanning, en ook je iris vergroot of verkleint 

hierdoor. Allerlei onbewuste gedragingen, die als het ware sub-

communiceren met de uiterlijke wereld van wat er van binnen gebeurt.  

 

 

 NLP communicatiemodel  

Voordat de interne voorstelling tot stand komt, wordt de informatie 

vanuit de buitenwereld gefilterd. Op onbewust niveau wordt een keuze 

gemaakt welke prikkels doordringen tot de interne voorstelling en welke 

niet. We filteren de informatie onder andere op basis van ons begrip van  
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tijd en ruimte, materie en energie, ons taalvermogen, onze herinneringen, 

beslissingen, metaprogramma’s, waarden, overtuigingen en attitudes.  

Vanuit dit model heeft ieder mens dus een unieke waarneming van de 

wereld. De echte werkelijkheid bestaat uit veel meer informatie dan we 

bewust waarnemen. Onze interne voorstelling kan dus onmogelijk de 

werkelijkheid bevatten, dat is namelijk veel te veel. Alfred Korzybski 

noemde dit ‘De kaart is niet het gebied’, een van de vooronderstellingen 

van NLP.  

We nemen slechts onze kaart waar, terwijl het gebied veel groter is. Onze 

filters bepalen wat we wel en niet waarnemen. Ben je niet tevreden over 

hoe je de wereld waarneemt, dan verander je jouw filters. NLP heeft  

een aantal krachtige en eenvoudige technieken ontwikkeld om je eigen 

filters te veranderen.  NLP stelt je in staat om onbewuste processen 

bewust te maken. Dit maakt het veel gemakkelijker om deze processen 

eventueel ook te veranderen. Je krijgt meer invloed op je eigen 

gedachten, je gevoel en je gedrag en je bent in staat om meer sturing te 

geven aan gedachteprocessen.  
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Meer leren?  
 

Wanneer je nog meer wil leren over NLP of hypnose is het mogelijk om 

een van onze workshops of trainingen te volgen. Wij geven 

bedrijfstrainingen, workshops en clinics aan beginners en gevorderden 

zoals coaches, therapeuten en  NLP (master) practitioners. Kijk op 

www.hypnoworks.nl voor het complete aanbod van trainingen en kies de 

training die je het meest aanspreekt. Hier vind je ook meer informatie en 

reacties van mensen die je voorgingen.  

 

Erik Willems  
Erik Willems heeft zichzelf bij het oprichten van Hypnoworks ten doel 

gesteld om het begrip over hypnose, NLP en het onbewuste naar een 

volgend level te brengen in Nederland. Dit doet hij in zijn werk als trainer 

en hypnotherapeut, maar ook door het verspreiden van informatie, en het 

geven van lezingen over hypnose en het onbewustzijn. 

 

 

Erik Willems is gecertificeerd 

hypnotherapeut en oprichter 

van Hypnoworks. Hij heeft 

een eigen praktijk in 

Amsterdam en werkt dagelijks 

met mensen die een stap 

vooruit willen maken in hun 

leven, zowel privé als zakelijk.   
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Daarnaast is Hypnoworks een aanspreekpunt voor vragen over 

hypnotherapie, NLP en hypnose. Erik coacht managers, kunstenaars en 

heel veel andere mensen die een stap vooruit willen maken in hun werk 

of privéleven. Daarnaast werkt Erik als schrijver, acteur en regisseur in 

het theater. Hij maakte onder andere theatervoorstellingen bij het Noord 

Nederlands Toneel, Toneelgroep Amsterdam, de Parade, M-lab, Festival 

Boulevard en Theater het Amsterdamse Bos.  


