
Ik heb niets met NLP
Soms hoor ik in mijn relatietherapieprak-

tijk dat een van de partners “niets met NLP” 

heeft. Het wordt afgedaan als zweverig en 

die persoon krijgt liever concrete handvat-

ten. Wanneer ik dan vanuit een oprechte 

interesse vraag wat ze precies tegenstaat, 

blijft een onderbouwd antwoord achterwege 

en moet ik het doen met een reactie zoals: 

“gewoon, niet tastbaar”. Nu zou ik op zo’n 

moment ervoor kunnen kiezen deze persoon 

te overladen met theoretische kennis en/

of wetenschappelijke onderzoeken om deze 

beperkende overtuiging onderuit te halen, 

maar een andere strategie werkt doorgaans 

beter. En dat betekent, het zelf laten ervaren 

welke effectieve bijdrage NLP kan leveren 

aan het verbeteren van een liefdesrelatie, 

zonder hiervoor een labeltje erop te plakken. 

Zo is het vanaf het eerste moment belangrijk 

voor een relatietherapeut om rapport maken 

met beide partners. Vaak is een van de twee 

namelijk met de nodige weerstand mee 

gekomen. Het intakegesprek heeft dan ook 

maar één doel: het opbouwen van veiligheid, 

vertrouwen en verbinding. Hierbij gebruik 

ik niet alleen vaardigheden die ik tijdens 

de NLP-trainingen heb geleerd, maar ook 

mijn profiling skills, waardoor ik cliënten 

beter kan lezen en direct kan inspelen op 

micro-bewegingen. Op deze manier kunnen 

we snel tot de kern van een probleem komen. 

Het rapport opbouwen is voor mij gelukt als 

mijn cliënten bijvoorbeeld zichzelf dingen 

horen zeggen waarvan ze van tevoren stellig 

hadden voorgenomen deze (nog) niet te 

delen. Laatst vertelde een jonge vrouw in het 

eerste gesprek dat ze in haar jeugd seksu-

eel is misbruikt. Ze had dit pas na vijf jaar 

tegen haar vriend gezegd en hij was dan ook 

oprecht verbaasd toen ze me dit al binnen 

een half uur vertelde. Voor mij was het een 

teken dat de vrouw zich veilig genoeg voelde 

in de setting die voor haar was gecreëerd, 

waarmee de ongelofelijke kracht van rapport 

opbouwen zich weer eens had bewezen.

De zes fases in een liefdesrelatie
Mensen hebben de neiging hun partner de 

schuld te geven als ze zich ongelukkig voelen. 

Maar als ze bij die partner weg zijn, voelen 

ze zich nog steeds slecht. In nieuwe relaties 

lopen ze dan keer op keer tegen dezelfde 

problemen aan. Dit heeft deels te maken met 

de romantische verwachting, mijn partner 

moet mij gelukkig maken. Die verwachting 

lukt meestal nog wel in de eerste fase van een 

liefdesrelatie, namelijk de verliefdheidsfa-

se. Beide partners willen het liefst alles met 

elkaar delen, hebben gepassioneerde seks en 

krijgen geen genoeg van elkaars aanwezig-

heid. In deze periode worden ze overspoeld 

door de hormonen oxytocine, dopamine en 

endorfine. Deze stofjes zorgen ervoor dat ze 

veel geluk, genot en verbinding voelen. Vaak 

vinden de partners elkaar vooral aantrek-

kelijk, omdat ze zo verschillend in het leven 

staan, zoals een extrovert en introvert. In 

de tweede fase, voorbij de verliefdheid, zien 

de partners steeds vaker elkaars tekortko-

mingen die kunnen leiden tot irritaties. 

Dagelijkse kleinigheden zorgen voor ruzies of 

terugtrekgedrag. Wat in de verliefdheidsfase 

juist zo aantrekkelijk was aan de ander, zorgt 

in deze fase voor onbegrip. Bij fase drie, de 

sleur van het samenzijn, verslapt regelma-

tig de échte aandacht voor elkaar. Avonden 

worden gevuld met op de bank zitten (de ene 

links in de hoek en de andere rechts in de 

hoek) en tv-kijken. En dat terwijl er regelma-

tig op de telefoon wordt gekeken in de hoop 

dat de digitale wereld iets interessants heeft 

te melden. Niet zozeer de aanwezigheid van 

negatieve dingen is hierbij doorslaggevend, 
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metaprogramma’s. Voor hen leidt dat soms 

tot de conclusie dat ze dus niet bij elkaar 

passen. Mijn vergelijking met magneten, 

waarbij juist de pluspool en minpool voor de 

aantrekkingskracht zorgen, zorgt dan geluk-

kig weer voor het in twijfel trekken van deze 

relatievernietigende conclusie. 

Een praktijkvoorbeeld: een man kon zich 

onmogelijk voorstellen dat zijn vrouw niet 

begreep wat hij bedoelde. Hij had immers al 

tig keer gezegd wat hij van haar verwachtte. 

De vrouw schoot in de lach en zei dat het 

inderdaad niet duidelijk voor haar was, ook 

niet toen hij voor de zoveelste keer precies 

hetzelfde vertelde. Uit pure frustratie be-

sloot de man vervolgens nog éénmaal tekst 

en uitleg te geven, maar ditmaal koos hij 

voor een e-mailbericht. Toen de vrouw het 

bericht las, en dus letterlijk de woorden kon 

zien, werd ineens voor haar duidelijk wat 

de man haar al die tijd had willen vertellen. 

Een klassiek voorbeeld van een man met 

een auditieve voorkeur vs een vrouw die 

visueel is ingesteld. En de oplossing kan dus 

heel simpel zijn als beide partners elkaars 

voorkeuren kennen en respecteren. In de 

praktijk wordt het lastiger wanneer de ene 

partner ‘mismatched’ en de andere partner 

de wereld vanuit een ‘matching’ filter ziet. 

Voor hen is het enorm moeilijk de filtering 

van de ander te begrijpen. Iedereen ervaart 

immers op een unieke manier een bepaalde 

gebeurtenis. Gebaseerd op iemands eerdere 

ervaringen ontstaat een gefilterde gewaar-

wording, waarna een ongecontroleerde 

emotie ontstaat. Wat bijvoorbeeld voor de 

één een trigger is om angst te voelen, hoeft 

voor de ander niets noemenswaardig te 

betekenen. De eerste onbewuste emotionele 

reactie is overigens vaak alleen voor getrain-

de profilers of natuurtalenten zichtbaar. 

Na 0,5 seconde komt het bewustzijn erbij. 

Iemand gaat dus nadenken over wat er ge-

beurt. Hierdoor ontstaat een bepaald gevoel, 

wat voor de omgeving duidelijker zichtbaar 

is in het gedrag. Het communiceren van dit 

gedrag heeft gevolgen, wat weer leidt tot een 

nieuwe gebeurtenis. Maar goed, terug naar 

de matcher en mismatcher. Een mismatcher 

zal naar een gebeurtenis kijken vanuit het 

filter ‘wat er niet klopt’. Een traumatische 

jeugdervaring of een opeenstapeling van 

micro-trauma’s kan ten grondslag liggen aan 

de keuze (oftewel noodzaak) van iemand om 

vanuit mismatching naar de wereld te kijken. 

Iedere kleine verandering kan immers een 

voorbode van gevaar betekenen. Het subtiel 

persen van de lippen van je vader vroeger, 

net voordat hij explodeerde bijvoorbeeld. 

Dat was voor jou als kind het signaal om snel 

naar je kamer te vluchten, voordat de bom 

zou barsten. Een inkijkje in elkaars meta-

programma’s is dan ook een waardevolle 

tool voor het verbeteren van een relatie. Niet 

alleen voor liefdesrelaties, ook binnen het 

werkveld worden deze inzichten als heel po-

sitief ervaren. Want ja, die globaal ingestelde 

manager zit dus kennelijk niet te wachten op 

jouw eindeloze details. Of andersom, jouw 

werknemer heeft dus details nodig om tot 

een bepaalde conclusie te kunnen komen. 

Een belangrijke stap richting begrip is hier-

mee gezet.

Herkaderen: bekijk je partner eens van 
de positieve kant
Laatst kwam een nogal gestrest stel bij mij 

binnen voor een kennismakingsgesprek. 

Ze waren ongeveer vijf minuten te laat (zij 

metaprogramma ‘in de tijd’, hij ‘door de tijd’) 

en de vrouw was woedend, omdat hij op het 

laatste moment nog ging stofzuigen. Dat had 

tot een pittige discussie geleid, waardoor de 
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maar vooral de afwezigheid van positieve 

dingen. De komst van een kind zorgt voor 

een nieuwe fase in een liefdesrelatie. Er ko-

men verantwoordelijkheden bij, meer taken, 

minder slaap, minder tijd voor elkaar. Mis-

schien wordt een andere opvoedstijl zicht-

baar of ontstaan er meningsverschillen over 

de taakverdeling in huis. Een van de partners 

voelt bijvoorbeeld irritaties over de aanpak 

van de ander en herkent hier duidelijk de do-

minante invloed van zijn/haar schoonouders 

in. Het lijkt wel alsof de jonge ouders alleen 

nog over praktische kinderzaken kunnen 

praten en zij voelen zich geen liefdespartners 

meer. Rationeel gezien begrijpen ze deze 

ontwikkeling wel, maar gevoelsmatig willen 

ze nog steeds belangrijk gevonden worden 

en waardering ontvangen voor hun bijdrage 

aan het geluk van de ander. En als de rela-

tie dan eindelijk fase vier lijkt te overleven, 

komt fase vijf, een moeilijke midlife. Tussen 

40-50 jaar ondergaan mensen lichamelijke 

en verstandelijke veranderingen. De verou-

dering is merkbaar, zowel qua uiterlijk als 

bijvoorbeeld door afname van uithoudings-

vermogen of intellectuele functies. Vrouwen 

krijgen last van hormonale schommelingen, 

die allerlei verschijnselen en ongemakken 

kunnen veroorzaken.  Dit kan zich uiten 

in emotionele pieken en dalen, of door een 

daling aan seksuele verlangens. Ook bij man-

nen vindt een daling van hormonen plaats, 

maar deze andropauze verloopt langzamer 

dan de menopauze bij vrouwen. De midlife 

wordt vaak gezien als een emotionele staat 

van twijfel en onrust over werk en carrière, 

huwelijk en buitenechtelijke relaties, het vol-

wassen worden van de kinderen en dat alles 

in combinatie met fysieke veranderingen. Na 

het goed doorstaan van de midlife-periode 

komt dan gelukkig veelal een fase waarbij 

alles weer fijner voelt, de zogenaamde com-

fortabele commitment. De tijd van elkaar 

willen veranderen is voorbij, beide partners 

hebben elkaars imperfecties geaccepteerd. 

Natuurlijk kunnen er nog steeds pieken en 

dalen zijn, maar die hebben minder invloed 

op de verbinding met elkaar. Deze laatste 

fase wordt dan ook gekenmerkt door realisti-

sche verwachtingen. Het zal niet verrassend 

zijn (dat is overigens een aanname) dat met 

name stellen die zich in de fases twee tot en 

met vijf bevinden de hulp inroepen van een 

relatietherapeut. De hulpvraag waarmee ze 

binnenkomen, betreft meestal een gebrek-

kige communicatie en onbegrip voor elkaar, 

aangevuld door een stijgende lijn in irritaties 

en een dalende lijn in het gevoel van connec-

tie. 

Metaprogramma’s als inspiratiebron 
voor relatieverbetering
Bij het horen van de klacht ‘onbegrip voor 

elkaar’ is een van de NLP-interventies die 

ik toepas het inzichtelijk maken van elkaars 

metaprogramma’s. Hiervoor heb ik speciale 

kaartjes ontwikkeld met 14 metaprogram-

ma’s (inclusief betekenis): bereiken vs vermij-

den, intern kader vs extern kader, matching 

vs mismatching, controle zelf vs controle 

buiten zelf, aanpassen vs polariteit, solo vs 

samen vs nabij, optioneel vs procedureel, 

toekomst vs verleden vs heden, globaal vs 

details, relatiegericht vs taakgericht, voelen 

vs zien vs horen, in de tijd vs door de tijd, zelf 

vs ander, activiteiten vs mensen vs dingen vs 

plaatsen vs informatie. Wanneer beide part-

ners het bijbehorende formulier invullen, 

blijkt regelmatig dat ze elkaars tegenpolen 

lijken te zijn als het gaat om de genoemde 



autorit allesbehalve gezellig was verlopen. 

Hoogste tijd dus voor wat reframing. Zoals 

veel koppels die in mijn praktijk komen, 

was ook dit stel gewend om tégen elkaar te 

praten in plaats van mét elkaar. Dat betekent 

dat geen van hen op het idee was gekomen 

de ander te vragen naar de beweegredenen 

van het gedrag. Ja natuurlijk, het verwijten-

de “Waarom doe je dat nou weer?” was wel 

voorbijgekomen, maar deze vraag voelde 

niet als een uitnodiging om een constructief 

gesprek te voeren. En dat was logisch, want 

‘waarom?’ geeft de ander doorgaans het 

gevoel zich te moeten verantwoorden en dat 

leidt tot weerstand. De ‘weer’ in de zin was 

een bewijs voor hem dat hij het ‘alweer’ niet 

goed had gedaan. Hij had namelijk een hele 

poos geleden al de conclusie getrokken dat 

hij het toch nooit goed kon doen en was van-

uit daar steeds op zoek gegaan naar bewijs-

materiaal om deze overtuiging te versterken 

of in ieder geval in stand te houden. Enfin, 

toen ik de man vroeg naar zijn beweegrede-

nen, vertelde hij dat zijn zus zou komen op-

passen terwijl zij wegwaren. Ze hebben twee 

honden en zijn zus is allergisch. Daarom 

wilde hij zoveel mogelijk haren opzuigen, zo-

dat zijn zus zo weinig mogelijk last van haar 

allergie zou ondervinden. Vervolgens vroeg 

ik aan zijn vrouw, die toen een beetje schuld-

bewust naar haar man keek, wat maakte dat 

zij boos had gereageerd op het stofzuigen. 

Met hier gekscherend aan toegevoegd dat er 

namelijk maar weinig vrouwen boos worden 

als hun man iets in het huishouden wil doen. 

Ze gaf aan dat hij altijd hongerig uit zijn werk 

komt, maar doordat ze nagenoeg direct door 

moesten naar mij, was er volgens haar geen 

tijd om te stofzuigen én te eten. Zij vond het 

belangrijker dat hij zijn hongergevoel zou 

stillen, zodat hij zich goed zou voelen tijdens 

het spannende gesprek met de relatiethera-

peut. Door de hele discussie die vervolgens 

was ontstaan, was ze vergeten een boterham 

voor hem te smeren voor onderweg en daar 

baalde ze erg van. Terwijl hij haar glimla-

chend aankeek en ik richting de kast liep om 

een stuk peperkoek voor hem te pakken (ter 

voorkoming van eventuele hangry reacties 

tijdens de sessie) vroeg ik hen beiden de 

positieve reactie van de ander nogmaals te 

benoemen. Vervolgens de vraag wat er ge-

beurd zou zijn als ze deze positieve bedoeling 

direct hadden geweten. Je begrijpt wel (weer 

een aanname) dat de autorit dan op een ge-

moedelijkere manier was verlopen. Nadat ik 

had uitgelegd dat ieder gedrag een positieve 

intentie voor die persoon heeft (ook zo’n fijne 

NLP-uitspraak), was de tijd rijp hen te vragen 

of ze bereid waren in het vervolg uit te gaan 

van de positieve bedoeling van de ander. En 

elkaar desnoods te vragen naar deze intentie. 

Want een liefdespartner handelt normaliter 

echt niet vanuit de motivatie de ander te 

benadelen. 

De kracht van metaforen
Ik noemde al eerder de vergelijking van de 

plus- en minpool van een magneet voor 

de verschillende metaprogramma’s van 

mensen. Dat is slechts een van de gebruikte 

metaforen in dit artikel. Niet veel mensen in 

mijn praktijk zijn zich bewust van het veel-

vuldig gebruik van metaforen en het is mooi 

te zien hoe die bewustwording kan werken. 

Voor cliënten kan het helpen een figuurlijke 

betekenis in te zetten om hun communicatie 

te verduidelijken. Iemand die het verleden 

als een molensteen achter zich aansleept, 

iemand die haar ouderlijk huis als een veilige 

haven ziet, terwijl een ander zich het zwarte 

schaap van de familie voelt. Het zijn uit-

spraken die een bepaalde beleving kracht 

bij zetten. Tijdens de relatietherapiesessies 

nodigt het gebruik van een metafoor meestal 

een bepaalde vraag uit. Wat heeft die persoon 

bijvoorbeeld nodig om zich los te maken van 

de molensteen? Of wat is een veilige haven 

voor haar? Wat ziet ze? Wat hoort ze? Wat 

ruikt ze? Wat voelt ze? Welke kleur of kleuren 

hebben de andere schapen? Voor mij maakt 

het gebruik van metaforen tijdens de sessies 

in ieder geval onlosmakelijk onderdeel uit 

van het rapport opbouwen. Hoe dichter ik bij 

de beleving en het woordgebruik van mijn 

cliënten blijf, hoe meer ze het gevoel krij-

gen dat we tot dezelfde kudde behoren. En 

dezelfde kudde betekent voor ons stressres-

ponssysteem een vorm van veiligheid, zelfs 

voor het zwarte schaap. 

Concluderend: 
NLP loopt als een rode draad (weer zo’n me-

tafoor) door de therapiesessies met mijn cli-

enten. Van rapport opbouwen via de tijdlijn 

richting metaprogramma’s, van de logical le-

vels naar reframing, metaforen en ankering. 

Het is een waardevolle methodiek, die in alle 

casussen op enigerlei wijze toepasbaar is. Er 

zijn natuurlijk ook cliënten die na de eerste 

kennismaking worden geïnspireerd door de 

mogelijkheden van NLP. Voor de ‘denkers’ 

onder hen werkt dan bijvoorbeeld een kern-

transformatie erg goed, waarbij ze in staat 

worden gesteld even uit hun hoofd te gaan 

om vervolgens alleen hun gevoel te volgen. 

Dat levert prachtige processen op. Ik vind het 

dan ook vermakelijk wanneer iemand tijdens 

de intake stellig beweert niets met NLP te 

hebben, omdat ik op dat moment al voorzie 

dat deze persoon subtiel gemanipuleerd gaat 

worden met diverse NLP-technieken. En 

dan nog zal er na het relatietherapietraject 

misschien door deze cliënt worden beweerd 

dat hij/zij niets met NLP heeft, maar zijn/haar 

onderbewustzijn weet gelukkig wel beter… n
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