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Twee soorten binnen ADHD:
- heel veel denken, voelen blijft achter, piekeren, niet in actie komen, analyseren, beredeneren, 

moeilijk keuzes maken en tot actie komen, autisme, Asperger, terugtrekken uit depressie
- juist heel veel voelen, opgaan in gevoelens, die niet functioneel zijn, stuiteren, impulsief (alles is 

leuk of alles is eng), depressie, angststoornis
- het tussen beide uitersten heen en weer gaan
Alles wat gecompliceerder is dan het kopen van een pak melk gebeurt door het voelden van het 
brein en niet door het denkdeel

Denken en voelen moeten binnen een zekere bandbreedte met elkaar samenwerken

Hoevaak heb jij je verhaal al verteld en hoeveel dichter heeft dat jou bij de oplossing gebracht?
Hoeveel mensen ben jij in je leven tegengekomen die heel veel van .... afweten?
Hoeveel moet jij vertellen over .... voordat het genoeg is voor je?

Iemand die heel erg in zijn hoofd zit geef je een veilig gevoel door hem te laten begrijpen hoe het 
bij hem zit, met eenvoudige modellen, maar waar voldoende ruimte in zit om tot oplossingen te 
komen; veel voorwerk met denkmodellen en pas daarna oefeningen als the sanctuary-oefening, 
met dus een contrast frame
Iemand die heel erg in het voelen zit, help je niet door te gaan tegenhangen, maar geef je 
veiligheid door te vragen bij hoeveel mensen hij al geweest is, waar hij zijn gevoel zo heeft 
getoond, en hoe gaat dat nu niet de zoveelste worden? Dan the sanctuary-oefening
 Door de veilige plek oefening te doen laat je mensen weer contact maken met echt positief 
gevoel, dat de persoon in zich heeft

Het voelbrein (limbisch brein) weet het eigenlijk allemaal wel; in de eerste 30 sec gebeurt hel 
allemaal, daarna is het zoeken naar argumenten van het 'waarom' met het denkbrein (prefrontale 
cortex)

Een verandering die niet door de cliënt wordt geregistreerd is eigenlijk geen echte verandering

Gebruik de uitdijende bal om rust te creëren

Parasympathisch stelsel is het pret-zenuwstelsel
Sympathisch stelsel is het stress-zenuwstelsel

De prefrontale cortex is de dirigent, die bepaalt welk deel 'aangaat' (zie het vlieger-model)

Mensen kiezen die therapie die het beste aansluit bij het probleem (teveel in het denken of juist in 
het voelen) dat zij hebben en denken daardoor dat het prima werkt, terwijl er niets verandert

Mensen 'doen hun ding', in alles wat zij doen en laten laten zij het zien

ADD zit heel veel in het rechter deel van het brein, met prachtige beelden die toch sterk afwijken 
van de werkelijkheid, waardoor zij vaak niet tot actie komen

Mensen komen altijd met het probleem-frame; ga zoeken naar het wat-werkt-wel-frame; breng ze 
zover dat de prefrontale cortex het ook registreert

Van depressief denken krijg je depressieve hersenen

Boek: 'Mind sight' van Daniël Siegel

Hobermansphere (uitdijende bal)



Vragen om iemand van de ene naar de andere kant te krijgen:
Hoe doe je dat nu
Waar voel je nu
Hoe zou je willen dat het is
Zou je eens kunnen ...
Voel je het verschil
Ga eens op je 'eigen' stoel zitten
Wat maakt dat je nu ...
Wat denk jij allemaal nu
Wat zou het je opleveren als ...
Stel dat ... hoe zou dat anders voor je zijn
Waar in je lichaam gaat je aandacht nu naar toe
Waar in je lichaam voel je dat het prettiger is dan ...
Doorvragen in submodaliteiten, zelf steeds beter laten maken
Waar in je lichaam merk je aan dat het nu beter is
Waaraan merk je nog meer dat ...
En wat gebeurt er dan als je meer/beter ...
Hoe is dat op de schaal van 0 tot 10
Stel dat je over het muurtje zou loeren, wat zou daarachter zitten
Stel je nu eens voor dat je ...
Wat zegt jouw lijf daarover
Van wie heb je toestemming nodig

Dingen worden veelal gestuurd door gemis en verlangen

Als je iemand bij het goede gevoel hebt, praat daar dan nog een tijdje omheen, zodat de lijntjes 
echt gelegd worden

Coachen gaat eigenlijk erover, dat mensen met een betere stemming naar buiten gaan als 
waarmee zij zijn binnengekomen én weten hoe zij daar zijn gekomen

Johannes Schmidt: 'I am touched but not impressed'

De metafoor wat de handen terugbrengen naar het hart: embryonaal groeiden uit de kern, het hart, 
als eerste de handen

De 10% goed die de cliënt voelt tov de 90% probleem, pak je in je eigen lijf op en ga je als coach 
langzaam uitvergroten

Als het moeilijk is om bij het limbisch brein te komen kan het 'as if frame' goed; daarnaast moet in 
actie komen erbij; het limbisch brein haalt al zijn informatie uit de zintuiglijke waarneming; als een 
stap een beter gevoel geeft dan de vorige staat, laat dan ook letterlijk nog een stap zetten; check 
steeds wat cliënt in zijn lijf voelt
Ga steeds naar meer mogelijkheden, hulpbronnen, oplossingen

Hoe krijg je iemand van neocortex links naar neocortex rechts? Alle vragen in het 
oplossingsgericht werken gaan hierover; naar rechts is meestal makkelijker dan direct naar 
beneden
Wat is het tegendeel van ... en heb je daar een gevoel (naar beneden) of een beeld (naar rechts) 
bij; rechts zitten veel metaforen en die mogen dus gebruikt worden, met inhoud (golven 
veranderen in hogere/lagere, onstuimiger, etc)
Wat kan jij de komende tijd doen om dit bevoel vaker te hebben
Wat zal er dan over ... tijd veranderd zijn



Basisstructuur is: van links naar rechts naar beneden naar boven; maar ook andere bewegingen 
zijn mogelijk

Soms moet je iemand directief van het 'probleem-badje' in het 'oplossing-badje' brengen, daarna 
kan je iemand de ruimte geven om zich daarin uit te leven

Geef de cliënt ook altijd de ruimte om de andere kant uit de kijken; het is onmogelijk om bij het 
gevoel te komen als iemand je aankijkt; kijk zelf ook soms de andere kant uit, kies je zitpositie 
zodanig dat dat niet bot overkomt

'Heb je gemerkt dat ...' trekt de cliënt van beneden naar boven, net als 'ga nu eens na hoe je dat in 
de toekomst gaat doen'

Je moet in je eigen lijf voelen of de cliënt niet sjoemelt met zijn antwoorden, ook als het gaat om 
het gevoel van de oplossing (spiegelneuronen)

Het heeft op babyniveau zin om te voelen wat de ander voelt, zodat je kunt doen wat nodig is om 
voeding te krijgen; dit is de functie van de spiegelneuronen (z.o. empathie)

Brene Brown: filmpje 'Sympathy vs. Empathy'
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Depressie gaat over de dynamiek tussen leven en dood
Vaak is het systemisch, loyaliteit aan de generaties daarvoor
Mensen willen naar het gevoel van de dood, maar de neocortex laat dat niet toe
Dwing mensen beide polariteiten te laten voelen, zodat de persoon zelf een keuze kan maken (op 
twee verschillende plaatsankers)
Het kan overvloed en schaarste zijn, afgescheiden zijn of erbij horen
Beide worden door de neocortex afgekeurd, zodat het nooit af is; door ze beide toe te laten 
ontspant het zenuwstelsel en kan een bewuste keuze worden gemaakt (niemand wil echt bij de 
dood blijven)

Klop lucht in het proces, dat is ontspanning voor het zenuwstelsel

Belangrijkste leerpunten:
Tegenstelling snel zoeken en daarmee uit de probleemstelling komen, snel schakelen
Pace, lead & space
Luchtigheid
Signalen van het lichaam opvangen
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