
VERSLAG WORKSHOP CATHELIJNE WILDERVANCK 

Cathelijne is gespecialiseerd in het brein en ADHD. Volgens Cathelijne zijn mentale problemen vooral: 

Te veel onhandige patronen en te weinig hulpbronnen. Zij zorgt ervoor dat dingen anders gaan dan 

ze gingen. 

 

Achtergrond info: 2 soorten ADHD 

Twee uitersten: denken en voelen. Handig als je dit beide goed kunt. Beide kanten hebben 

kwaliteiten.  

De denkkant: analyseren, feiten, schema's maken, beredeneren, piekeren. Je mist, als je niet voelt, 

de impuls om tot actie te komen. Als je goed kunt voelen, dan kun je er helemaal in opgaan, 

overmand worden door emoties, verwarring. Voelbrein: alles is leuk of alles is eng. 

Iets in je systeem maakt keuzes. Bijvoorbeeld waar je naartoe wilt, nadat je hebt geanalyseerd hebt 

waar je allemaal naartoe kunt. Beslissen doe je vooral met het voel-deel van je brein, alles dat 

gecompliceerder is dan het kopen van een pak melk gebeurt door het voeldeel van het brein en niet 

door het denkdeel.  

Wat nodig is: dat die twee delen samenwerken in een zekere bandbreedte. 

 

Diagnoses: teveel in het denkbrein, gedissocieerd functioneren: autisme, laatste stadium burnout, 

weggaan voor de depressie: neo- corticaal survival. 

Teveel in het voelbrein: angst, depressie, burnout startfase. 

 

Als iemand/klant vraagt naar of je genoeg weet van zijn/haar problematiek, vraag je hoeveel van die 

mensen hij al gesproken heeft voor hulp en hoe ver hem dat heeft gebracht. Hoe vaak heb jij je 

verhaal al verteld aan een coach/therapeut? En hoever heeft dat je gebracht? 

Sla dat stuk over en spring naar hoe iemand zich voelt nadat hij alles heeft verteld tot het genoeg is? 

 

Hoe geef je iemand die veel denkt, veiligheid? Door modellen te geven waardoor hij het snapt. En 

zichzelf snapt. En moet genoeg ruimte inzitten om iemand naar oplossingen te leiden. 

 

Bij iemand die erg in het gevoel zit, is nodig dit te erkennen, veiligheid, probleemerkenning. Hoe 

creëer je veiligheid voor mensen die enorm in het verdriet zitten? Heb je al veel gehuild, hoe heeft 

dit je geholpen (of niet). Cathelijne steekt in op patroon doorbreken. Dus dat mensen iets anders 

gaan doen dan bij eerdere coaches en therapeuten. 

 

Je kunt iemand naar een voor hem veilige plek laten gaan, met een trance-inductie. 

Moet je wel aangeven dat je echt iets anders gaat doen. 

Veilige plek ontspant en je creëert een contrast-frame. Iemand voelt zich heel anders dan hij normaal 

doet. 

Het is net als kikkers in een pan heet wordend water: je voelt niet hoe spanning, angst etc. langzaam 

opbouwt. Je laat mensen teruggaan naar hun basisgevoel van prettig en veilig. 

 

Voelen is de begane grond, denken is de eerste verdieping, er zit een trap tussen en daar liggen 

weleens rolschaatsen op. Die moet je dan eerst weghalen. 

 

Het zenuwstelsel krijgt de hele dag door prikkels en remmingen. Uitleg aan de hand van de 



opvouwbal, de Hobermansphere. 

 

Spiegelneuronen: je voelt wat een ander voelt. 

Coaching: je zorgt dat mensen al hun mogelijkheden weer gaan gebruiken. NLP oefeningen kalmeren 

het zenuwstelsel. 

 

Waaraan merk je een verandering in je staat van zijn? Een verandering is pas interessant als hij wordt 

opgemerkt. 

 

Prefrontale cortex zit dichtbij hechtingssysteem. 

 

Binnen bepaalde bandbreedte functioneert je zenuwstelsel goed en prettig. Door omstandigheden of 

ontwikkeltrauma kun je daarbuiten raken, en dan moet je weer terug naar je bandbreedte. Met 

bijvoorbeeld hulpbronnen. Je zenuwstelsel moet tot rust komen. Mensen moeten uit hun onhandige 

patronen komen. 

 

Parasympatisch zenuwstelsel is pret, sympathisch zenuwstelsel is stress (FFF). 

 

Neocortex linker en rechter deel 

Links is talig is beredeneren en communiceren 

Rechts is globaal, oplossingsgericht, metaforen, mogelijkheden. 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. Je moet je coachwerk en therapie inzetten op het andere stuk dan waar de 

cliënt comfortabel is. Dus mensen die sterk cognitief zijn juist emotioneel iets laten doen. 

Mensen kiezen in principe die therapie die het beste aansluit bij het probleem dat zij hebben (teveel 

in het denken of juist in het voelen) 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 

Cathelijne steek zoveel mogelijk in op de onderdelen waar het niet werkt voor mensen. 

Denk in het 'Wat werkt wel'-frame. Hoe krijg je mensen van min naar plus in het limbische brein. 

Je hersenen maken verbindingen op de gebieden die actief zijn. Dus depressiviteit maakt 

depressiviteit meer mogelijk. Wordt een patroon. Focus op de momenten waarop het anders was, 

dus oplossingsgericht. Wanneer werkte het wel, lukte het wel, voelde je goed etc. In plaats van in de 

problemen te duiken. Let op bij het sluiten van je coach-contract op dat het lichaam/ limbische 

systeem daar JA tegen kan zeggen. Achterhaal de echte coachvraag. Vaak is de gestelde coachvraag 

een herhaling van het probleemgedrag. 

 

De prefrontale cortex wordt in de meeste therapieën niet gebruikt, maar is het belangrijkste want die 

bepaalt welk deel van de hersenen aan het werk gezet wordt. Is de dirigent. 

 

Grapjes helpen het limbische systeem om de informatie te verwerken. 

 

De 3 minuten regel van Lijn: als je een positieve ervaring hebt, sta er dan 3 minuten langer bij stil dan 

je normaal zou doen. Dan stimuleer je de prefrontale cortex. 

Waar voel je in je lijf dat het beter is? Steeds als er visueel iets verandert, dit checken. 



Doorvragen op WAAR in het lichaam dingen veranderen. 

Het limbische brein de tijd geven om actief te gaan worden. Even door laten werken, niet teveel 

vragen want dat activeert neocorticaal links! 

Handen op je hart leggen is metaforisch, je handen zijn de eerste dingen die uit je hart groeien als 

embryo. 

 

Kaken en handen laten trilling zien als er trauma - energie vrijkomt. Dit laat je gebeuren door de 

focussen op mogelijkheden en oplossing. 

 

Nieuwe dingen laten voorstellen en bevragen wat dat doet met het lichaam, wat verandert er en 

waar ervaar je dat? 

De MAAR negeren. 

Schaalvraag stellen: stel dat je 1 puntje zou opschuiven op een schaal van 1 tot 10 hoe zou dat voor 

je zijn? 

 

De veranderingen in gevoel van de cliënt bij jezelf voelen, uitvergroten, zodat de cliënt het ook weer 

bij jou kan halen. 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 

 

Vliegermodel 

In geval van chaos en heen en weer springen op alle punten van de vlieger: laat ze langer op een 

punt blijven, zo lang tot er samenwerking kan ontstaan tussen de verschillende brein-delen. 

Hoe krijg je mensen van neocortex links naar neocortex rechts? 

Je begint met modellen geven op cognitief level. 

Welke vragen kun je stellen? Het makkelijkst ga je van links naar rechts, minder makkelijk van boven 

naar beneden. Oplossingsgericht bv. schaalvragen etc. dwingen je al een beetje naar rechts. 

Je kunt vragen of iemand een gevoel of een beeld bij heeft. Dan verankeren, roeren in de brei. 

Metaforen toevoegen (die zitten rechts). Cathelijne vraagt naar inhoud van de metaforen. NLP 

beperkt zich tot submodaliteiten. 

Links rechts oplossingsgericht, visueel verankeren, checken in voelbrein wat er veranderd is, dan 

checken boven in het denkbrein en futurepasten. Dit is de basisstructuur van het vliegeren. Hierin 

kun je van alles doen: strategie lopen, NLP- technieken. 

In mapje staan de vragen die je kunt stellen. Basisstructuur is links rechts beneden boven. Werkt 

voor 80% van de mensen. 

 

Het is heel moeilijk, zo niet onmogelijk, om te voelen terwijl je iemand aankijkt! Andere kant opkijken 

of ogen laten sluiten. Doe maar even je ogen dicht, dan kun je veel makkelijker contact maken met je 

limbische brein. 

Of omlaag kijken, als lead naar K systeem. Als het moeilijk is om bij het limbische brein te komen kan 

het 'as if frame' goed; daarnaast moet in actie komen erbij; het limbische 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 

 

Terug naar boven: als er genoeg nieuwe positieve gevoelens zijn ontstaan. Bijvoorbeeld met: hoe heb 



je gemerkt dat...? En benoem wat je als coach hebt waargenomen in de fysiologie. Of vraag hoe je dit 

mee kan nemen in de toekomst, 3 minutenregel aangeven etc. Geef de cliënt het gevoel dat hij het 

zelf heeft gedaan en blijvend zelf kan gaan doen. 

 

Je moet zelf ook in je lijf gaan en naar neocortex rechts. Dit is de werking van spiegelneuronen. Die 

zijn gekoppeld aan je lichaam. 

In je eigen lijf kun je ook checken of de cliënt doet wat hij moet doen, in de emotie zit etc. 

 

Contrast tussen wat je voelt en wat je ziet/hoort brengt verwarring. Hierop kun je je antennes uit of 

heel veel meer aanzetten (hypersensitief).  

 

Focus op het nieuwe badje. Niet op oude badje met zooi opruimen, met stress, met beperkingen. 

Tenzij je echt niet vooruit komt in het nieuwe badje, dan eerst probleem aanpakken. 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. 

 

De wip-wap: evenwicht maken met hulpbronnen. Daarna problemen kleiner maken. Stap 1: wat 

werkt er wel, wat gaat er goed, wat is er leuk aan jou? Kwaliteiten, doelen, mogelijkheden. Als het 

niet nodig is, kom niet aan de 'zooi'. 

 

Contact maken met mensen met zwaarte in hun lijf, vraagt van jou als coach dat je ook contact kunt 

maken met de zwaarte in jouzelf. Depressie, verdriet, etc. mee associëren en daarna weer 

dissociëren. 

 

Als je in je coachproces belandt in elkaar misverstaan/ niet begrijpen, met woorden, vragen die je 

van elkaar niet begrijp, dan moet je iets anders gaan doen! Dus uit het neocorticale stuk stappen. 

 

Depressie gaat over de dynamiek van leven en dood. Soms is dat systemisch, en soms uit het hier en 

nu (geboortetrauma). Soms is het loyaliteit aan generaties hiervoor, vanwege gemis of teveel dood. 

Mensen willen naar de dynamiek van de dood maar de neocortex houdt dat tegen. Mensen willen 

niet dood! Hiermee werken: twee vloerankers, voor leven en dood, en je zenuwstelsel beide kanten 

laten ervaren.  

Het gaat om polariteiten die mensen in,hun leven hebben (leven en dood, erbij horen en eenzaam, 

schuldig zijn etc.). Verlangen van het limbisch brein is heel groot maar de neocortex keurt dit af. Dus 

mensen lopen voortdurend heen en weer tussen de polen. Met een vloeranker kun je het brein de 

ervaring geven dat het daar echt is. Dat ontspant. En dan ontstaat een keuze. Maak contact met het 

deel dat wel wil leven, mocht dat aan de orde zijn. 

 

Humor is onderdeel van het ontspanningscentrum.  Klop lucht in het proces, dat is ontspanning voor 

het zenuwstelsel. 

Als iemand te lang te diep in het limbische brein zit helpt het dat hij iemand aankijkt. Dat stimuleert 

de neocortext, het besef, het weten van waar, hoe laat etc. 

 

Zandra van Toorenburg met dank aan Wix Priesterbach 

 


