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Inleiding Strook
Deze maart/april uitgave komt eraan met de introductie van het nieuwe bestuur.
We hebben doelbewust gewacht om dit nummer uit te brengen zodat we u allen het
nieuwe NVTA-bestuur konden voorstellen. Elk lid stelt zich voor en u kan ook nagaan
tot wie u zich kan richten in het bestuur.

Daarnaast vindt u ook een sfeerbeeld van de NVTA-dag die op 2 maart jongstleden
plaatsvond. Daar werd naast het nieuwe bestuur ook het nieuwe TA-boek voorgesteld.
Deze Strook is een verhaal van wat er leeft op verschillende vlakken in de TA wereld.
Dit nummer is een samenkomen van verschillende personen met verschillende invalshoeken.
Ze geven een verscheidenheid weer aan wat er leeft in de wereld van de TA’ers. Hier ligt dan
weer het bewijs dat TA op vele vlakken kan gebruikt worden.
Zo toont Maarten Kouwenhoven aan dat je best je script onder ogen komt alvorens te lijnen
en nadien te jojo’en. Je kan in dit artikel mooi zien hoe lijnen en de TA, alle moderne diëten
van de tafel vegen.
Ook Annette Aarts geeft in haar artikel weer hoe je met TA kan genieten van voeding. Ze
bouwt daarbij voort op de tekst die Maarten Kouwenhoven heeft geschreven. Deze twee
artikelen zijn aan elkaar gerelateerd en overlappen elkaar.
Daarnaast kan je vanuit een totaal ander perspectief zien hoe Patrick Odendaal in coaching
het script laat ontdekken. Dit kan door middel van Quantum Response technologie.

Veel leesplezier en TA-inspiratie gewenst.
Namens de redactie Strook,
Marleen Dehondt
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Voorstelling nieuw bestuur NTVA

Krispijn Plettenberg
Voorzitter & Afgevaardigde EATA

Mijn levensmotto is stay amazed every day, want ik ben ervan overtuigd dat nieuwsgierigheid en de wil
om te ontwikkelen mensen en bedrijven gezond en levend houdt. In 2010 ben ik vanuit die visie met
mijn eigen adviesbedrijf gestart en een belangrijk gereedschap daarbij is TA. Ik heb de TA-O opleiding bij
Intact gevolgd.
Sinds 2011 ben ik actief voor de NVTA en EATA om bij te kunnen dragen aan de ontwikkeling en
promotie van TA in Nederland en Europa.Voor de NVTA wil ik samen met het bestuur invulling geven
aan de gekozen vorm van een Actieve Werkplaats en de strategische koers van onze vereniging voor de
komende jaren uitzetten. We zullen wat mij betreft daarbij veel de dialoog aangaan met leden en nietleden, om zo rijk mogelijk geïnspireerd te zijn.
Tot slot enkele inspiratiebronnen van het internet, geeft een beeld over waar ik me voor interesseer:
Postscapes.com (tracking the internet of things),
Behind the Hustle,
Laughing Squid (an online resource for interesting art, culture & technology) en
Brekend.nl (Beeldblog voor kunst, cultuur en technologie).

Lynda de Jongh
Penningmeester

In 2009 heb ik kennis gemaakt met de TA en in 2010 ben ik begonnen aan de twee jarige TA opleiding
bij Joost Levi van PRO-consult die in november 2012 heb afgerond. Ik ben de opleiding gaan doen omdat ik verdieping zocht in communicatie en psychologie vanuit het werkveld mens en organisatie. Zowel
ten gunste van mijn persoonlijke ontwikkeling als in mijn professionele rol als personeel & organisatie
adviseur. Binnen het werkveld personeel & organisatie ben ik nu zo’n 23 jaar werkzaam. Momenteel volg
ik nog een bedrijfskundige opleiding verandermanagement bij Ten Have. Ik heb mij aangemeld voor een
rol in het bestuur om het proces van de co-creatiegroep verder uit te dragen en hoop dat het gekozen
concept ‘actieve werkplaatsen’ helpt de NVTA nieuw leven in te blazen. Want ik voel mij erg thuis in de
TA wereld en ik wil graag met de andere kandidaat bestuursleden actief bijdragen aan het uitdragen en
bestendigen van TA in Nederland.

Patrick Odendaal
Secretaris

Ik ben echtgenoot en vader. Met mijn vrouw woon ik in het prachtige Medemblik. Ik ben sinds 2005
adviseur in het vakgebied procesmanagement. Tot december werkte ik bij een groot adviesbureau. Daar
kwam ik via Anne de Graaf in aanraking met TA. Deze gedragsleer boeide me vanaf het eerste moment.
Het gaf mij de taal en de middelen om mijn communicatie te verbeteren en anderen te helpen zichzelf
te ontwikkelen. Ik volgde de organisationele TA opleiding onder leiding van Anne de Graaf. In december
heb ik deze afgerond. In die maand ben ik ook weggegaan bij dat adviesbureau en gestart met mijn eigen
bedrijf in proces- en projectbeheersing en coaching. Sinds 1,5 jaar ben ik actief in de redactie van de
Strook.Vanaf maart ben ik toegetreden tot het bestuur om de link tussen het bestuur en de redactie vorm
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te geven. Het is mijn droom om TA toegankelijker te maken voor heel het Nederlandse taalgebied en
TA kennis te verspreiden. Daarnaast vind ik het fantastisch om mooie ontwikkelingen binnen TA te
ondersteunen en hierover te communiceren. Daar hebben we een prachtig medium voor: de artikelensite (www.transactioneleanalyse.wordpress.com) en de papieren Strook. Daarnaast kunnen we ook
meer gebruik maken van sociale media. Daar wil ik graag aan werken.

Jolien Geursen
Bestuurslid

CTA (onder contract) counseling. Ik werk als zelfstandig counselor en HRM adviseur.
Ik stel me kandidaat als bestuurslid van de NVTA, omdat ik een actieve bijdrage wil leveren aan het in
stand houden en ontwikkelen van de NVTA.
Punten die voor mij belangrijk zijn:
de NVTA als professioneel thuis; erkenning van de TA professional, ook buiten de TA wereld.
het stimuleren en faciliteren van de actieve werkplaatsen en nieuwe ontwikkelingen.
Verbinding met en tussen de leden van de NVTA. Ik heb het afgelopen jaar met veel plezier
meegewerkt in de co-creatiegroep en het organiseren van de bijeenkomst op 8 september jl.

Angelien de Bruijn
Bestuurslid

Vanuit mijn deelname aan de cocreatiegroep ben ik enthousiast geraakt om actief te worden in het
bestuur van de NVTA. Ik ben sinds 2006 lid. De kracht van TA zit voor mij in de verbindende en
transformerende potentie die de TA, haar visie en instrumenten, biedt. Dat geeft een onuitputtelijke
bron van inspiratie en reflectie in mijn persoonlijk en professioneel leven.Voor wat betreft de NVTA,
lijkt het mij een uitdaging als we een levendige verenging kunnen vormen die verder kan bijdragen
aan de verspreiding en professionalisering van TA in Nederland (en daarbuiten!). Door een actieve TA
Community te faciliteren, het belang van TA in al haar facetten voor het voetlicht te brengen en TA
met elkaar ‘te delen’ en ‘te leven’. Daar wil ik graag als bestuurslid mijn steentje aan bijdragen. Sinds
begin 2012 ben ik bezig met mijn examen voor Certified Transactional Analyst Counseling. Ik werk
als organisatieadviseur, trainer, en (team)coach vanuit mijn eigen bedrijf AdBconsult.Verder ben ik als
adviseur, trainer en counseler verbonden aan Instituut Van der Heijden in Utrecht.

Jacobien Geuze
Bestuurslid

Mijn naam is Jacobien Geuze. Ik woon in Bussum, en samen met mijn partner heb ik 2 kinderen, van
8 en 10 jaar oud.
TA spreekt me enorm aan door de transparantie en het humanistische karakter ervan. Ik werk er graag
mee; TA heeft me verrijkt en is diep in mij verankerd geraakt. Tegelijk vind ik de gedachte dat ik me
kan blijven ontwikkelen op dit gebied heel geruststellend en stimulerend.
Ik werk nu zo’n 20 jaar in de Zorg; ik begeleid als taalkundige kinderen met taalstoornissen/communicatieproblemen en hun gezinnen. Dit combineer ik met mijn eigen bedrijf Groeikracht, gericht op
coaching, training en advies. Als ik terug kijk op mijn werkende leven tot nu toe is het ‘toekennen van
betekenis’ aan de wereld om je heen een soort rode draad.
Wat mij drijft is het authentieke van ieder mens, ik probeer te begrijpen wat mensen beweegt. Ik
geniet als ik de ontwikkeling van mensen zie. Mijn kracht ligt in het verbinden. Allereerst van mensen, maar ik houd er ook van zaken, ontwikkelingen en processen te zien in breder perspectief. Ik heb
daarnaast een positief kritische blik en een hoop energie. Dit alles wil ik graag inzetten om de NVTA
weer een nieuwe impuls te geven en er opnieuw een levendige vereniging van te maken, waarin de
energie stroomt. Ik hoop dat de NVTA een mooie en vooral actieve werkplaats wordt waarin veel
wordt gedeeld, geleerd en genoten!
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Zin in een feestje?
NVTA-dag 2 maart 2013, een sfeerverslag
Ingrid Schaafsma

Afgelopen 2 maart in Driebergen bleek dat meer
dan 150 TA-leden zeer zeker zin in een feestje
hadden, zo groot was de opkomst! De dag begon
met een algemene ledenvergadering waar ongeveer een derde van het aantal deelnemers bij aanwezig was. De sfeer was verwachtingsvol gespannen en de ballonnen t.b.v. het middagprogramma
hingen er al. In vertrouwen werden de nieuwe
bestuursleden met meerderheid van stemmen
gekozen en voorgesteld. De nieuwe bestuursleden
zijn: Jacobien Geuze, Lynda de Jongh, Angelien
de Bruijn en Jolien Geursen. Samen met Patrick
Odendaal en Krispijn Plettenberg vormen zij het
nieuwe bestuur van de NVTA. Namens de opleiders sprak Theo van der Heijden ook expliciet
hun steun aan het nieuwe frisse bestuur uit.Voor
het inhoudelijke deel van de vergadering verwijs
ik graag naar de notulen. Er werd ruim stil gestaan
bij het eren van de oud-bestuursleden. Lieuwe
Koopmans ontving een grote bos bloemen en
een staande ovatie. Dan waren er rozen en applaus
voor de nieuwe gecertificeerden.Vanuit rust en
vertrouwen gingen we lunchen, een heerlijke uitgebreide lunch, waar bekenden elkaar vonden en
anderen ook kennis met elkaar maakten.
In de middag waren er 3x zoveel mensen als in
de ochtend. Het was even wennen aan de indeling van de zaal die vol met rijen stoelen stond. Ik
kwam op de laatste rij terecht en had op dat moment moeite mij te verbinden met de mensen die
vooraan stonden. Ik zag ze niet goed en voor mijn
gevoel was de afstand erg groot. Gelukkig deed de
middagvoorzitter Jan Ruigrok goede zaken om
iedereen mee te krijgen in ‘zin in een feestje’: “De
kwaliteit van een feestje wordt bepaald door de kwaliteit
waarmee jullie haar begroeten.”
Jan stelde voor om, zoals het een goede TA’er betaamt, eerst Contact te maken met elkaar. Nu eens
niet door jezelf aan de ander voor te stellen, maar
door juist in de huid te kruipen van je partner of
goeie vriend/vriendin en je namens die voor te
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stellen aan iemand die je nog niet kent. Dat gaf
een hilarische drukte. Tot slot werd er door Jan
nog gerefereerd aan de dans tussen de kikker en
de prins. Kun je de kikker in jezelf omarmen? Ga
je dan niet teveel kapsones krijgen? Daarom hing
er een weegschaal om de Strookbalans goed in de
gaten te houden.
Isabella, dochter van Peter van Biemen zong
met prachtige heldere stem het lied Beautiful van
Christina Aguilera. We werden er stil van. Daarna
was het tijd voor de lancering van het nieuwe
leerboek TA van Anne de Graaf en Moniek Thunnissen.Veel sprekers passeerden de revue, o.a. de
uitgever merkte op dat medewerkers tijdens de
opmaak van het boek hadden geroepen : “Dit
is echt een heel leuk boek hoor!” Anne en Moniek
vertelden hoe het boek tot stand was gekomen
en eerden allen die eraan meegewerkt hebben. Ze
namen het publiek mee door te vragen: “Als jij
een TA boek zou schrijven, wat zou daar dan zeker in
moeten staan?”
In de pauze was er gebak en kon je eindelijk het
felbegeerde boek bemachtigen. Na de pauze waren er 8 verschillende workshops. Ik ging naar de
workshop van Henk Tigchelaar ‘de docent maakt
het verschil’. We zongen ain’t she sweet, spraken
met elkaar hoe een docent van invloed is op de
beleving van het leren. We maakten kolommen
van goede en slechte eigenschappen, en sloten af
met een Deens liedje
Voordat de borrel begon kwamen we nog eenmaal bij elkaar en samen met Isabella zongen we
met zijn allen het - ik ben oke, jij bent oke-lied
bij uitstek: Beautiful
Cause we are beautiful
No matter what they say
Yes words won’t bring us down, oh no
We are beautiful in every single way
Yes, words can’t bring us down, oh no
So don’t you bring me down today
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Liefdevol lijnen
Maarten Kouwenhoven

Inleiding

Een aantal feiten

Steeds meer mensen hebben last van overgewicht.
In 2007 was volgens het CBS 39,9% van de vrouwen en 51,5% van de mannen te zwaar.
Meer dan de helft van de volwassenen doet aan
de lijn, meestal door minder calorieën en minder
vet te eten (Papies, 2009). Maar, volgens Mann e.a.
(2007) is een dieet niet de manier om langdurig
gewicht te verliezen.
Aanvankelijk dacht men dat mensen met overgewicht niet goed in staat waren om te voelen, wanneer zij honger hebben en wanneer zij verzadigd
zijn (Kaplan & Kaplan, 1957). Later bleek dat niet
de oorzaak te zijn (Stroebe, Papies & Aarts, 2008).
Overgewicht is volgens de huidige inzichten het
gevolg van een overlevingsmechanisme dat in
onze genen is vastgelegd.

Uit onderzoek van Stice, Fisher & Lowe, (2004)
blijken programma’s om af te vallen weinig effectief. Er ontstaat een jojo effect en de lijners eten
later weer net zo veel als de niet lijners. Wansink (2006) constateert dat vooral strenge diëten
weinig effect hebben. Lichaam en geest komen er
tegen in verweer. Hij pleit ervoor om gedurende
een langere tijd zo weinig af te vallen, dat er geen
lichamelijk of mentale alarmbellen afgaan.
Uit een experimenteel onderzoek van Herman
en Mack (1975) blijkt dat lijners geneigd zijn om
zich te gaan overeten als ze de kans krijgen. Het
is alsof lijners de opgelopen achterstand later weer
in willen halen. Uit een experimenteel onderzoek
van Papies (2009) blijkt dat lijners zich spontaan
voorstellen hoe lekker het eten is dat zij voor zich
zien, terwijl niet lijners dat niet doen. Door te
lijnen roep je dus juist op waar je vanaf wilt.

In de prehistorie was voedsel moeilijk verkrijgbaar. Er waren geen supermarkten met ruime
openingstijden. Dus, als er energierijk voedsel beschikbaar was, dan was het belangrijk om
door te eten tot het op was. Door zoet of vet te
eten produceren onze hersenen dopamine, een
neurotransmitter, ook wel het ‘gelukshormoon’
genoemd. Het prettige gevoel van de dopamine
stimuleert ons om te eten tot iets op is. Het teveel
aan voedsel wordt in ons lichaam opgeslagen als
vet. Dat kan dan worden aangesproken tijdens een
periode, waarin geen voedsel beschikbaar is.
Voedsel is nu overal en altijd verkrijgbaar.
Het overlevingsmechanisme om door te eten,
keert zich nu tegen ons.
De vraag is dan, hoe voorkomen we dat ons
verlangen om zoet en vet te eten leidt tot overgewicht? Gaan we op basis van discipline de strijd
aan met onze genetische code? Of zijn er andere,
prettiger manieren om met dit verlangen om te
gaan?
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Volgens het doel-conflictmodel stellen lijners
zichzelf twee conflicterende doelen:
1
genieten van lekker eten en
2
controleren van hun gewicht.
Deze doelen raken met elkaar in conflict omdat
het meest lekkere eten of zoet of vet is en daardoor slecht voor de lijn. Als je het ene doel nastreeft dan gaat dat ten koste van het andere doel.
Dat heet counterregulatie. Er is dus altijd een verlies, wat je ook doet: of je kiest voor lekker eten
en dan verlies je het lijndoel, of je kiest voor je
lijndoel en dan verlies je het genieten van lekker
eten. En niemand houdt ervan om te verliezen.
Volgens Yeomans, Blundell & Leshem (2004) zijn
er twee natuurlijke redenen om te gaan eten:
1
vanuit een behoefte aan voedsel: eten omdat
we honger hebben of omdat het lichaam ondervoed is wegens voedselgebrek of eenzijdige voeding.
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vanuit een behoefte aan dopamine: eten omdat het zo lekker is.
2

Het is bekend dat lijners steeds meer aan lekker
eten gaan denken. Zij zien lekker eten eerder dan
niet-lijners, gaan er ook vaker naar kijken en stellen zich voor hoe lekker het is.
In de literatuur wordt de verhoogde aandacht
voor een verslavend middel craving (hunkering)
genoemd. Deze hunkering wordt versterkt door
blootstelling aan het verslavende middel (Papies,
2009). Dat is ook geconstateerd bij nicotineverslaafden. Naarmate nicotineverslaafden meer trek
hebben in een sigaret nemen zij reclame over
roken ook sneller waar (Mogg & Brandley, 2002).
Mogelijk kan zoet en vet eten ook verslavend zijn.
Uit recent onderzoek bij ratten blijkt dat vet en
calorierijk voedsel verslavend kan werken (Nature
neuroscience 28 maart 2010).
Een natuurlijke behoefte aan eten laat zich niet
wegdrukken. Lijners blijven in gedachten gewoon
dooreten. Die gedachten kun je dan weer bestrijden door iedere keer als je aan eten denkt snel aan
je lijndoel te gaan denken.Volgens Papies (2009) is
dat kenmerkend voor de succesvolle lijners.
Succes bij lijnen is alleen gebaseerd op het bereiken van je lijndoel. Dus op discipline, ten koste
van je levensvreugde.

Liefdevol lijnen
Bij liefdevol lijnen gaat het om een manier waarbij je van lijnen een feestje maakt. Die manier van
lijnen is juist niet gebaseerd op afzien maar op het
met zorg genieten van al onze zintuigen.
Het is bedoeld voor mensen die:
het niet is gelukt om via een dieet af te vallen,
een dieet een te zwaar middel vinden en een
prettige manier van leven willen combineren met
een lager gewicht,
hun lijndoel hebben bereikt maar moeite hebben om hun gewicht de rest van hun leven op het
bereikte niveau te houden.

Het verschil tussen lijnen op basis van een
dieet en liefdevol lijnen
In onze hersenen komen twee systemen voor. Het
reward-systeem en het punishment-systeem (Colaco
Belmonte,1978)

Het reward-systeem wordt geactiveerd door positieve emotionele ervaringen en bestaat uit drie
onderdelen:
1
het behoeftecentrum: Daarbij speelt de
nucleus accumbens, ook wel ons genotcentrum,
een belangrijke rol. Dat is ongeveer zo groot als
een pinda en ligt diep in onze hersenen. Het is de
bron van onze motivatie. Het stimuleert ons om
door te gaan met prettig gedrag dat met overleven
heeft te maken zoals seks en eten.
1
het denkcentrum: Daar is de prefrontale cortex belangrijk bij.
1
het gedragscentrum: Daar is het stratium bij
betrokken.
Deze drie delen van onze hersenen vormen
samen het reward-systeem. Daar wordt het vrijkomen van dopamine geregeld.
De ene persoon heeft meer dopamine nodig om
een prettig gevoel te ervaren dan de ander. Dat
heeft te maken met het aantal receptoren in je
hersenen dat dopamine opneemt. Als je minder
receptoren in je hersenen hebt, dan heb je meer
dopamine nodig om je prettig te voelen.
Dopamine kun je aanmaken door positieve
ervaringen, bijvoorbeeld door iets leuks te doen,
maar ook door te eten.Vooral zoet en vet voedsel
zorgt voor dopamine aanmaak. Maar, als je je na
dat eten schuldig voelt dan breek je het dopamine
effect weer af via het punishment-systeem.
Het punishment-systeem wordt geactiveerd door
negatieve emotionele ervaringen. Daarbij komen
stresshormonen vrij zoals adrenaline en noradrenaline. Die roepen boosheid en angst op. Dat veroorzaakt fight, flight en freeze reacties. Dan neem
je een vechthouding aan, of je vertoont vluchtgedrag of je doet helemaal niets.
Het punishment-systeem wordt voor een belangrijk
deel geregeld door het limbische systeem in onze
hersenen.
De onaangename stressgevoelens kun je bestrijden
door zoet en vet te gaan eten waardoor je dopamine productie weer stijgt. Maar, als je daarmee
doorgaat, dan neemt je gewicht toe. En dan kun je
je weer schuldig voelen. Dus heb je nog meer dopamine nodig, en dan ga je nog meer eten. Als je
op die manier doorgaat is overgewicht het gevolg.
Je gevoel van eigenwaarde neemt af. En dat kun je
ook weer bestrijden met dopamine aanmaak.
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Op die manier ontstaat er een vicieuze cirkel,
zowel op lichamelijk als op psychologisch niveau.
De meeste programma’s om te lijnen zijn gebaseerd op het punishment-systeem. Je moet je
natuurlijke verlangens onderdrukken en dat leidt
tot stress. Die stress leidt ertoe dat je behoefte aan
dopamine toeneemt. Maar, als je niet vet of zoet
mag eten, dan neemt je verlangen toe. Je kunt wel
leuke dingen gaan doen om dopamine aan te maken. Maar dat kost veel meer tijd en moeite dan
lekker eten. De kans op succes is dus minimaal en
je levensvreugde neemt af.
Het geheim van het succes
Afvallen vanuit het reward-systeem heeft een veel
grotere kans van slagen dan afvallen vanuit het
punishment-systeem. Want, als eten lekker is en
je mag er een feestje van maken dan doe je een
positieve ervaring op, waardoor de aanmaak van
dopamine veel groter wordt. Daardoor wordt je
behoefte om vet en zoet te gaan eten juist minder.
Je levensvreugde neemt toe en je behoefte aan
dopamine neemt daardoor af. Op deze manier kan
afvallen niet mislukken. Zelfs als je gewicht niet af
zou nemen, dan heb je toch een leuke tijd gehad.
Naast deze twee neurologische systemen spelen
uiteraard ook sociale en psychologische factoren
een rol bij over,- of ondergewicht.

Sociale factoren
In de middeleeuwen, in de tijd van Breugel, was
overgewicht een teken van welvaart. In de westerse cultuur wordt overgewicht nu als negatief
gezien. Mensen met een overgewicht hebben dus
pech dat zij in een tijd en in een cultuur leven
waarin slank als aantrekkelijk wordt gezien. Eten
staat ook voor gezelligheid. Je doet de gastvrouw
er een plezier mee en je bent ongezellig als je
weinig eet. Als je bovendien anderen wel ziet genieten terwijl je zelf een dieet volgt, dan is afvallen
een strijd geworden die niet te winnen is, noch
lichamelijk, noch sociaal, noch psychologisch.

Psychologische factoren
In de Transactionele Analyse (TA) een persoonlijkheids,- en communicatietheorie, ontwikkeld door Eric Berne (1910-1970) worden twee
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psychologische systemen onderscheiden die veel
overeenkomsten vertonen met het punishment- en
reward-systeem: ik noem ze het koelkastsysteem en
het centrale verwarmingssysteem (Kouwenhoven,
1983).
Het koelkastsysteem
Het koelkastsysteem komt overeen met het
punishment-systeem. Het gaat als volgt:
Je kijkt in de spiegel en een stemmetje in je hoofd
zegt: “Je bent te dik. Kijk eens naar je vrienden. Die
zien er normaal en leuk uit. Je moet eens wat minder
snoepen en wat meer bewegen”.Vervolgens leg je
jezelf een aantal strenge regels op om af te vallen.
Volgens de theorie van de TA komt dit stemmetje
uit de Kritische Ouder.
Eerst doe je mokkend wat je Kritische Ouder
heeft voorgeschreven, maar in je fantasie ga je
natuurlijk steeds meer aan lekkere dingen denken. Dat is counterregulatie: het ene doel gaat ten
koste van het andere. Als de behoefte aan lekker
eten zo sterk is dat je het niet langer vol kunt
houden, dan denk je “Ik pak iets lekkers”. En als je
dan gezondigd hebt in de ogen van de Kritische
Ouder, dan denk je: “dan zondig ik maar de hele
dag”. Je reageert dan rebels vanuit het Adaptieve
Kind. De Kritische Ouder wordt dan nog kritischer. “Zie je wel, je bent een slappeling, had toch
naar mij geluisterd.” De stress neemt toe. Je voelt je
vernederd, boos op jezelf en je wordt bang dat het
nooit zal lukken. Je gevoel van eigenwaarde neemt
af.Vroeger toen je nog klein was, toen voelde je
je nog wel eens een prins of prinses, maar nu voel
je je een kikker. En kikkers hebben veel dopamine nodig om zich weer even prins of prinses te
voelen.
In de TA wordt de negatieve reactie van de Kritische Ouder een negatieve strook genoemd. De
Kritische Ouder geeft kou in de vorm van negatieve strooks, waardoor ons Kind zich onderkoeld
gaat voelen.Vandaar de naam koelkastsysteem.
Het centrale verwarmingssysteem
Het centrale verwarmingssysteem komt overeen
met het reward-systeem en gaat als volgt: Je kijkt in
de spiegel en er is een stemmetje in je hoofd dat
zegt: “Ik houd van je, zoals je bent. Ik ben trots op je.
Jij bent het meest dierbare op aarde wat ik heb”.
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Dit stemmetje komt uit de Voedende Ouder en
dat stimuleert met deze positieve strook het Vrije
Kind.
Het Vrije Kind is de bron van positieve energie, de
basis van onze levensvreugde, van onze passie en
ons gevoel van geluk.Vanuit je Vrije Kind doe je
dingen die je leuk, zinvol en interessant vindt. Dat
leidt tot positieve ervaringen en tot een positief
gevoel van eigenwaarde. Je geniet van je zintuigen,
van wat je ruikt, proeft, van wat je hoort of ziet,
van aanraken en van bewegen, Je voelt je een prins
of prinses in een land vol met andere koningskinderen. Je gevoel van eigenwaarde neemt toe,
waardoor je behoefte aan dopamine afneemt.
De Voedende Ouder geeft warmte in de vorm
van positieve strooks, waarbij het Vrije Kind zich
behaaglijk voelt. Samen vormen zij een soort centraal verwarmingssysteem.
Egoposities
De stemmetjes in ons hoofd worden in de TA
egoposities genoemd. Dat zijn subpersoonlijkheden die onderling met elkaar in gesprek kunnen
zijn. Het koelkast,- en het centrale verwarmingssysteem kunnen hoger of lager worden gezet door
een sturingssysteem: de Volwassene. Dat is de manager, het deel in ons dat logisch denkt, gebaseerd
op feiten. Dit kan als volgt worden weergegeven:
De meeste programma’s om te lijnen zijn gebaseerd op het koelkastsysteem. De natuurlijke
behoefte om vet en zoet te eten moet volgens
dat systeem worden bestreden. En wat je wel mag
eten, is vaak niet lekker. Zolang je gehoorzaamt en

afvalt, krijg je strooks vanuit de Kritische Ouder.
Die lijken positief, maar zijn het in feite niet. Het
is geen positieve bevestiging voor wie je bent,
maar een waardering voor het feit dat je gehoorzaamt en doet wat de Kritische Ouder zegt. De
Kritische Ouder vraagt bijvoorbeeld niet: “heb je
lekker gegeten, geniet je van je leven of voel je je gelukkig?”
Als het je lukt om je streefgewicht te halen, dan
stoppen die opmerkingen. Je hebt immers je doel
bereikt. Maar, de strijd tegen je natuurlijke verlangen gaat door. Nu wordt het pas echt moeilijk.
Alle soorten zoet en vet eten vormen nu een verleiding die de rest van je leven bedwongen moet
worden. Dat leidt tot stress en daar wordt niemand
gelukkiger van.
Vanuit je miskende Vrije Kind ga je fantaseren
over lekker eten. Dat is niet koesteren van je verlangen maar jezelf kwellen met craving. En zo kan
eten een obsessie worden.

Liefdevol lijnen, hoe doe je dat?
Script besluiten corrigeren
Voordat je liefdevol gaat lijnen is het belangrijk
om overtuigingen die je eetgedrag negatief beïnvloeden op te sporen en te veranderen. Die overtuigingen kunnen vaak al ontstaan zijn in je jeugd.
Dergelijke vroegere conclusies kunnen inmiddels
achterhaald zijn. Maar door aan die vroegere overtuigingen vast te blijven houden kun je je huidige
eetgedrag negatief beïnvloeden.
Voorbeeld:

Kritische ouder

Voedende ouder

V

Negatieve strooks
(koelkast)

Positieve strooks
(centrale verwarming)

Adaptieve kind

Vrije kind

Zij was enig kind en als haar ouders bij vrienden op
bezoek gingen, dan lieten ze haar alleen thuis met
een zak snoep. Op die manier heeft zij geconcludeerd dat je eenzaamheid met eten kunt bestrijden.
Dat hielp haar echt omdat snoep tot extra dopmanie aanmaak leidt. Maar nu zij dat als volwassene
blijft doen, houdt zij haar eenzaamheid in stand en
is overgewicht het gevolg.
Als kind had zij weinig keuze. Dus at ze het snoep
gewoon op. Als volwassene heeft zij nu wel een
keuze. Als zij zich eenzaam voelt, kan ze iemand
opbellen, op bezoek gaan, iemand uitnodigen of
gaan snoepen.

Figuur 1 Het koelkast- en het centrale verwarmingssysteem
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Gedrag dat gebaseerd is op vroegere conclusies die
toen juist waren, maar nu achterhaald zijn, noemen we negatief scriptgedrag. Met een negatief
script beperk je je keuzemogelijkheden.
Als we liefdevol willen lijnen dan is het belangrijk
om na te gaan welke vroegere scriptbesluiten ons
eetgedrag negatief beïnvloeden en hoe we die
kunnen vervangen door positieve besluiten. Net
als bij een computer: daar vervangen we achterhaalde software ook door nieuwe.
Liefdevol lijnen is dan makkelijker, omdat we
dan over meer mogelijkheden beschikken en ons
gedrag beter afkunnen stemmen op de doelen die
we ons stellen.
Vier soorten scriptgedrag
Er zijn vier soorten scripts waarmee we ons eetgedrag negatief kunnen beïnvloeden. Dat zijn een:
1
mindless script, gebaseerd op het besluit om
niet logisch na te denken
2
joyless script, gebaseerd op het besluit om
niet te voelen
3
loveless script, gebaseerd op het besluit om
geen behoeftes te ervaren
4
powerless script, gebaseerd op het besluit om
niet iets doelgerichts te doen.
Steiner (1974) heeft de eerste drie van deze scripts
beschreven. Het begrip powerless gebruikt hij wel,
maar zonder dat als een apart script te benoemen.
Daansen (2010) stelt dat cognitief-gedragstherapeutische behandelingen tot een groter gewichtsverlies kunnen leiden als er rekening wordt gehouden met type eters. Die types komen overeen
met de soorten scripts.
Herman & Mack (1975) en Van Strien (2005)
onderscheiden de lijngerichte eter, de emotie-eter
en de externe eters.
Lijngerichte eters hanteren strenge eetregels,
zij hebben mogelijk een loveless script en zijn zich
niet bewust van hun behoeftes.
Emotie-eters eten hun gevoelens weg, zij zijn
zich niet bewust van hun gevoelens en hebben
een loveless script.
Externe eters kunnen verleidelijke voedselprikkels niet weerstaan, zij zijn niet in staat
doelgerichte acties te ondernemen. Hun uitdaging
is hun powerless script op te heffen.

14

Strategisch Coachen met de coachmatrix
Het is natuurlijk niet de bedoeling dat iedereen
die liefdevol wil lijnen eerst in therapie gaat.Voor
het opsporen en corrigeren van scriptbesluiten is
een eenvoudiger middel beschikbaar en dat is de
coachmatrix, zoals beschreven in het Handboek
Strategisch Coachen (Kouwenhoven, 2007).
In die coachmatrix staan vier vragen:
1
Wat zijn de feiten?
2
Wat is je probleem?
3
Wat is je doel?
4
Wat zijn je acties om dat doel te bereiken?
De coach stelt deze vragen in chronologische
volgorde. De gecoachte schrijft zelf de antwoorden in het vakje. De volgende vraag komt pas aan
de orde als je het samen eens bent geworden over
het antwoord op de voorgaande vraag.

(1) Wat zijn de feiten?
(denken)

(4) Wat is je actie?
(doen)

(2) Wat is je probleem?
(voelen)

(3) Wat is je doel?
(behoeften)

Figuur 2 Strategische Coach Matrix

Stap 1: Wat zijn de feiten?
Deze vraag is gericht op het stimuleren van het
logische denken (het opheffen van het mindless
script). Een feit is iets waar iedereen het over eens is.
Een feit is iets anders dan een aanname. Als het
over eten gaat, dan gaat het bijv. om de volgende
feiten:
Wat was je minimum en wat was je maximum
gewicht, en wat is je streefgewicht?
Wat is je lievelingsgerecht, wie kiest het voedsel uit en wie kookt er?
Wat doe je aan je lichamelijke conditie en hoe
is je bewegingspatroon?
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Kun je genieten van aanraken, seks en alle
andere lichamelijke zintuigen?
Van welke positieve emotionele gebeurtenissen kun je genieten?

een kusje op geven. Daar word je niet dik van.
Eten als manier om stressreacties te bestrijden: Door vet en zoet te eten kun je de stress
hormonen bestrijden met dopamine als tegenhanger.

Verder gaat het om alle feiten die met overgewicht
te maken kunnen hebben zoals: familiekenmerken,
wanneer het overgewicht is ontstaan, of er daaraan
voorafgaand een ingrijpende gebeurtenis heeft
plaatsgevonden, wat je eet, of je last hebt van lichamelijke klachten en of je medicijnen gebruikt.

Als er sprake is van onverwerkte problematiek uit
de jeugd dan kan het nuttig zijn om ook hulp te
zoeken bij een psychotherapeut.

Stap 2: Wat is je probleem?
Deze vraag is gericht op het bewust worden van
gevoelens (het opheffen van het joyless script).
Een probleem is een feit waar je last van hebt.
Hier gaat het dus niet om logisch denken, maar
om je gevoel. Als het gaat om overgewicht of een
te laag gewicht, dan is de vraag dus: “waar heb je
last van?” Als de last niet duidelijk wordt dan kun
je jezelf afvragen: “nou en?”
Ons eetgedrag kan een manier zijn om een achterliggend probleem te verhullen. Daarbij kun je
denken aan:
Compensatie: door eten kun je jezelf troosten. Als onverwerkte rouw het achterliggende
probleem is dan is het nemen van het verlies
belangrijk.
Vermijdingsgedrag: met eten kun je je gevoelens vermijden en ‘wegeten’.
Onderdrukking: door veel ijs te eten kun je
je emoties onderdrukken.
Zelfmedicatie: door veel of weinig eten kun
je je hormoonhuishouding verstoren, waardoor je
ook je gevoelens kunt onderdrukken.
Eenzaamheid: door eten kun je je innerlijke
leegte (even) opvullen.
Vervanging: door te eten kun je je gebrek
aan lichamelijk contact compenseren. Als je niet
wordt aangeraakt dan kun je jezelf van binnen
aanraken door te eten.
Negatief zelfbeeld in stand te houden:
door fout te eten kun je tegen jezelf zeggen:
“zie je wel….het lukt me toch niet. Ik ben een loser,
een echte kikker”.
Eten als vorm van aangeleerd gedrag: door
bij kinderen een snoepje op een pijnlijke plek te
leggen kunnen ouders het kind leren om pijn met
eten te bestrijden. Ouders kunnen er dus beter

Stap 3: Wat is je doel?
Deze vraag is gericht op het bewust worden van
behoeften (het opheffen van het loveless script).
Een doel is vaak het omgekeerde van het probleem.
Het is het punt waar je je energie op richt.
Als ik nat ben wil ik droog worden, als ik koud
ben, wil ik warm worden. Een doel moet aantrekkelijk zijn, gebaseerd op een verlangen en positief
worden geformuleerd.Verder is het belangrijk dat
een doel liefdevol en ethisch is.
De strategie bij liefdevol lijnen is dat je je niet zozeer richt op waar je vanaf wilt, zoals je gewicht,
maar waar je naar toe wilt.
Opvallend is dat de meeste lijners wel hun acties
kunnen omschrijven en daar dagelijks mee bezig
zijn, maar veel meer moeite hebben om hun doel
te formuleren. Hun doel is ook eerder om ergens
vanaf te komen dan ergens aan te komen. Een
reiziger die weg wil, maar zich niet afvraagt waar
hij heen wil, komt dus nooit aan. Iemand die lijnt
moet dus juist aankomen, hoe raar dat ook klinkt,
net als de reiziger.
De vraag is dus “Wat is het doel van de lijner?
Wat wil je bereiken met je streefgewicht? Waarom
is het zo belangrijk voor je? Is dat een positief
zelfbeeld, is dat genieten, is dat je lekker en fit in
je lijf voelen? En zijn er behalve lijnen ook nog
andere manieren om je doel te bereiken?”
Stap 4: Wat is je actie?
Deze vraag is gericht op het opheffen van het
powerless script door het kiezen en uitvoeren van
acties. Een actie is de beweging naar je doel toe.
Als je op vakantie gaat is de reis de actie. Als je het
doel bereikt hebt kun je stoppen met die beweging. Als je op de plaats van bestemming bent aangekomen dan wil dat niet zeggen dat je dan geen
acties meer doet, maar dat je stopt met reizen.
Het verschil tussen een wens en een doel is een
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plan van aanpak.Volgens Gollwitzer (1977) is het
maken van een strategisch plan in de vorm van:
als x gebeurt, ga ik y doen om z te bereiken veel
effectiever dan alleen het plan om z te bereiken.
Een actie is effectief (E) als de actie kwalitatief
(K) goed is en voor de betrokkene acceptabel (A).
Dus: E = K x A.
De A van veel diëten is laag. Het bestrijden van
een natuurlijke behoefte is niet zo erg acceptabel.
Het is vaak afzien en het is een strijd. De acceptatie kan worden verhoogd door ook de acties te
kiezen op basis van aantrekkelijkheid. Dus niet
van iets prettigs afzien, maar jezelf verwennen of
laten verwennen op een liefdevolle, zorgzame, manier. Daar zijn gunstige ervaringen mee opgedaan.
In een psychiatrische kliniek waar ik jarenlang
gewerkt heb als psychotherapeut bleek dat patienten met eetproblematiek veel moeite hadden
om zich te laten verwennen. Zij leefden vanuit
het koelkastsysteem en daar waren zij al jarenlang
aan gewend. Het bleek belangrijk om hen in een
langzaam tempo te ontdooien en een verwenkuur
ook langzaam op te bouwen (Kouwenhoven, 1980).
Een verwenkuur is bedoeld om het reward-systeem te activeren. Daarbij zijn het Vrije Kind, de
Volwassene en de Voedende Ouder belangrijk. De
Kritische Ouder kan erop letten dat het Adaptieve
Kind zich aanpast aan vaste etenstijden, leert om
behoeftes ook uit te stellen en leert om rekening
te houden met anderen.
Door de Strategische Coach Matrix samen met
iemand in te vullen zul je al heel veel scriptbesluiten tegen komen en kunnen herzien.

Het programma om liefdevol te lijnen
Liefdevol lijnen is gebaseerd op vier soorten
positieve scripts die overeenkomen met de vier
vakken van de coachmatrix:
1

2

3

4
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Denken: mindfull:
eet met je verstand.
Voelen: joyfull:
eet wat je lekker vindt en versterk je genot.
Behoeften: lovefull:
eet met zorg & liefde en versterk je verlangen.
Doen: powerfull:
houdt de regie in eigen hand.

In Frankrijk eten mensen te vet, zitten lang aan tafel,
eten ‘s avonds laat en drinken veel alcohol.
Fransen proeven bewuster, genieten meer van de
maaltijd en nemen daar de tijd voor. Midden op de
dag sluiten winkels soms 2,5 uur omdat het personeel uitgebreid wil eten. De Franse maaltijd is een
sociale gebeurtenis, gebaseerd op kwaliteit en niet
op kwantiteit. Tegen al onze verwachtingen in kent
Frankrijk weinig mensen met overgewicht en worden zij op een prettige manier heel oud.

Mindfull: eet met je verstand
Proef bewust en verreken je lusten met je lasten.
Tel niet alleen je calorieën van wat je eet, maar
geef ook een cijfer voor hoe lekker je iets vindt.
Een 10 is heerlijk, een 5 is lekker en een 0 is vies.
Je eerste stroopwafel smaakt heerlijk. Je geniet er
10 punten van. Maar je weet dat het aantal calorieën wel 20 punten is. Dus: je komt 10 punten
aan. Dat kun je compenseren door extra lichaamsbeweging.
Nu wil je eigenlijk nog wel een stroopwafel. Maar,
je weet dat de tweede niet zo lekker is als de eerste. Je geniet er maar 5 punten van terwijl het aantal calorieën10 blijft. Nu kom je 15 punten aan.
Dus een goede reden om geen tweede stroopwafel
te nemen. Zou je een derde stroopwafel nemen
dan kan het genieten omslaan in misselijkheid.
Dan geniet je 0 punten en je komt 20 punten aan.
Joyfull: eet wat je lekker vindt en versterk je
genot
Genieten van je zintuigen is de kern van het
liefdevol lijnen. Mensen die daar moeite mee hebben kunnen dat oefenen, alleen, samen met een
partner of in een klein groepje.
Je koopt bijvoorbeeld een stuk lekkere chocolade
en legt die op tafel. Iedere keer als je die chocolade ziet liggen denk je: “Hé, daar ligt mijn vriendje/
vriendinnetje. Ik ga vanavond eens lekker van jou genieten en daar verheug ik me nu al op”.
Als je het moeilijk vindt om je behoefte uit te
stellen, dan mag je die plak vast uitpakken en er
even aan ruiken. Als je dan nog de verleiding niet
kan weerstaan, dan mag je er een likje van nemen.
‘s Avonds mag je hem opeten onder een voorwaarde: Stop als je er niet meer van geniet.
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Dat kun je ook doen met een dure fles wijn
zoals op een wijnproeverij of met een sigaar zoals
sigarenrokers in een herensociëteit dat doen. Daar
is genieten een ritueel waar iedereen aan meedoet.
Maar, niemand raakt verslaafd.
Daarna schrijf je in een ‘genietboekje’ op hoe lekker het eerste, tweede en derde stukje was met een
getal van 0 tot 10. Waarbij 0 staat voor vies en 10
is het summum van genot. Op die manier geniet
je nog na en je evalueert je genot.

minder, je gevoel van eigenwaarde neemt toe.

Versterk je genot door:
lekker eten, luisteren naar mooie muziek, je op
een prettige manier aan laten raken, ruiken van
lekkere geuren, kijken naar mooie dingen.

Versterk je support systeem
Liefdevol genieten kan confronterend zijn. Daarom is het belangrijk supporters te hebben die je
aanmoedigen. Mensen die rekening houden met
je doelen, die je niet aanmoedigen om nog een
keer op te scheppen voor de gezelligheid, gebak
voor je kopen als je op bezoek komt. Mensen die
zelf prettig in hun vel zitten, mensen aan wie je
alles mag vragen en tegen wie je alles kunt zeggen. Liefst iemand die hetzelfde heeft ervaren als
jij maar al verder is. Mensen die genieten van hun
leven en zichzelf accepteren, zoals ze zijn. Dat kan
een partner zijn, een vriend of vriendin of een coach.

Lovefull: eet met zorg en liefde en versterk
je verlangen
De meeste mensen die lijnen ervaren dat als een
periode van afzien. Liefdevol lijnen is gebaseerd
op ons natuurlijke verlangen naar lekker eten.
Dat verlangen wordt bij liefdevol lijnen juist gekoesterd en bevredigd. Op een zorgzame manier.
Lekker eten, alleen of gezellig met anderen stimuleert de dopamine. Als je dopaminespiegel bereikt
is dan verdwijnt de behoefte om nog meer te eten
vanzelf. Het verdwijn effect kun je versterken
door je op iets lekkers te verheugen en er later
nog van na te genieten.
Powerfull: houdt de regie in eigen hand
Een dieet is gebaseerd op iets afleren. Dat afleren
gebeurt meestal door het bestraffen van het ongewenste gedrag. En straf leidt tot stress en stress
leidt tot een grotere behoefte aan dopamine en
dat stimuleert juist de behoefte om lekker en vet
te eten. Aanleren werkt veel sneller. Dan word je
ergens voor beloond. Dat is prettig en je weet gelijk wat je goed hebt gedaan. Dat biedt duidelijkheid. De behoefte aan dopamine wordt daardoor

Versterk je regie door iets aan te leren: ga leren
koken, leer voor jezelf op te komen, leer boosheid adequaat te uiten. Leer sorry te zeggen, leer
fouten te herstellen, leer assertiviteit te zijn, leer
om toe te geven, leer om anderen te respecteren,
leer om je geld uit te geven en leer om te sparen.
Leer om een keuze te maken en leer om je verlies
en winst te nemen.

Lotgenoten of succesgenoten?
Je kunt er ook voor kiezen om te oefenen in
kleine groepjes. Je kunt een speciale supportgroep
organiseren, waarin je kunt oefenen met acties
om daarvan te leren genieten. Massage, handoogcontact oefeningen doen, zwemmen, zonnen, geblinddoekt proeven wat je eet, met elkaar
koken, je lichamelijke of mentale conditie opbouwen, visualiseren, enz. Al deze oefeningen zijn
goed te combineren met een fitnessprogramma
op een sportschool met een getrainde instructeur
Heb je moeite met aanraken zoek dan een goede
haptotherapeut die op een veilige manier je weer
in contact brengt met je lichaam.
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Eten als ingang naar autonomie
Liever slank
Annette Aarts

Annette Aarts coacht mensen in organisaties in hun ontwikkeling, vanuit Anders en Eigen bv. Daarnaast begeleidt zij
mensen bij het opbouwen van een nieuwe relatie met eten. Dat doet zij voor particulieren, alsook voor organisaties in
incompany programma’s. In de ‘Liever Slank’ programma’s leren mensen hun welbevinden en vitaliteit te managen.
Tevens geeft Annette geaccrediteerde nascholing aan zorgverleners in de eerste lijn en gewichtsconsulenten. Zij heeft
de driejarige opleiding bij de TA-Academie gevolgd en twee jaar advanced supervision bij Intact, in het kader van
voorbereiding op het CTA.

In de huidige maatschappelijke context van overvloed blijft overgewicht toenemen. Mensen eten
steeds meer: te vergelijken met gemiddeld een
halve boterham per dag te veel (STECR, 2012).
De overheid adviseert mensen gezonde keuzes
te maken en de calorie-inname te beperken.Veel
leefstijlprogramma’s zijn hierop ingericht.Vanuit
de ‘TA bril’ bezien zijn dit interventies die een beroep doen op de Ouder en de Volwassene. Lekker
eten is echter geen deel van het probleem, maar
van de oplossing van overgewicht (Mol, 2011).
Een aanpak waarbij - vanuit Vrij Kind - bewust
genieten van eten centraal staat, is nieuw.
Alweer vier jaar geleden inspireerde het Liefdevol Lijnen concept van Maarten Kouwenhoven
(2013) mij tot het ontwikkelen van een coaching
programma Liever Slank. In dit artikel beschrijf ik
de onderliggende patronen die veroorzaken dat
mensen een onbevredigende relatie met eten ontwikkelen. In de Liever Slank programma’s is eten
een ingang naar zelfreflectie en persoonlijke ontwikkeling.Vanuit TA en mindful eten gekoppeld
aan casuïstiek, is zichtbaar hoe bewustwording van
gedachten, gevoelens en gedrag mensen kan helpen een positieve relatie met eten op te bouwen
- en van daaruit - met zichzelf.

Onderliggende scripts
Van moeten naar mogen, van ontzeggen naar genieten: in het coaching programma leren mensen
- individueel en in groepen - bewust genieten van
eten. Genieten is een betere strategie tegen overgewicht dan je vermannen en beheersen (Mol,
2011). Wat maakt dat mensen niet kunnen genieten? Wat maakt dat mensen gaan eten, of juist niet,
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toch dooreten terwijl ze genoeg hebben gehad?
Drie levensscripts beïnvloeden de manier waarop
mensen met eten omgaan: mindless, joyless en
loveless (Steiner, 1974, Kouwenhoven, 2013).Vaak
ligt een mix van deze drie gedragspatronen ten
grondslag aan eetgedrag.
1
Het mindless script: Mensen met een mindless script hebben een eetpatroon ontwikkeld op
basis van overtuigingen of aannames die zij niet
toetsen aan de realiteit. Zij hebben moeite om
logisch na te denken. Bijvoorbeeld: ‘van lightproducten kun je zoveel eten als je wilt’. Of hun
eetpatroon is gebaseerd op overtuigingen die terug gaan naar het gezin van herkomst: ‘van ieder
tussendoortje word je dik, zei mijn moeder altijd’.
Ook valt eten zonder aandacht in deze categorie:
televisie kijken met een bord op schoot, lunchen
achter de computer, je geen tijd gunnen om bewust te proeven, multitasken terwijl je eet.

2
Het joyless script: Mensen met een joyless
script eten hun gevoelens weg in plaats van ze
te (h)erkennen. Zij zijn niet in contact met hun
gevoelens en hun lichaam. Mensen die in mindere mate in contact zijn met hun lichaam hebben moeite de signalen van hun lichaam waar te
nemen en ernaar te luisteren. Zij miskennen het
bestaan of de betekenis van deze signalen (Schiff ,
1975). Zij hebben moeite om hongerprikkels
waar te nemen en deze te onderscheiden van trek
of andere prikkels. Ook hebben zij moeite te voelen wanneer hun lichaam verzadigd is.

Het loveless script: Mensen met dit script
zijn zich niet bewust van hun eigen behoeftes of
vervullen deze niet.Vaak is eten dan een surrogaat
3

STROOK P14 APRIL 2013

STROOK april2013 v7.indd 20

21-04-13 12:55

voor een onvervulde behoefte door een gebrek
aan liefdevolle zorg. Denk aan het zakje chips of
een reep chocola laat op de avond: deze staat vaak
voor de behoefte aan een momentje voor jezelf
of voor rust. Er is dan sprake van psychologische
honger, niet van fysieke honger. Psychologische
honger kun je niet met eten stillen (Leach, 2006).
Onderscheiden van psychologische en fysieke
hongers geeft coachees inzicht en aanknopingspunten om weer te leren eten waar eten voor
bedoeld is: om je lichaam te voeden en om van
te genieten. De volgende concepten zijn hierbij
nuttig:
herkennen en interpreteren van prikkels
mindful eten: de zeven typen honger cq.
prikkels die uitlokken tot eten
onderkennen van racketgevoelens en
racketgedrag
het model van de egotoestanden
het emogram

Prikkels
Bij het waarnemen en interpreteren van de signalen van ons lichaam miskennen en verwarren we vaak prikkels met elkaar. Er is sprake van
miskenning als er onbewust informatie wordt
genegeerd die relevant is voor het oplossen van
een probleem. Er zijn drie typen van miskenning:
miskenning van prikkels, van problemen en van
opties (Stewart en Joines, 1996). Zodra coachees
zich bewust zijn van de daadwerkelijke prikkel die
hen aanzet tot eten en deze erkennen, evenals de
opties om hiermee om te gaan, kunnen zij adequaat in het hier en nu reageren op de prikkel in
de situatie.
Jan Chozen Bays (2009) onderscheidt vanuit
mindful eten zeven typen honger - ofwel zeven
prikkels cq. stimuli - die mensen aanzetten tot
eten. Elke soort honger is verbonden met een
deel van ons lichaam. Dat zijn het oog, de neus,
de mond, de maag, de cellen van het lichaam, het
hoofd en het hart.
1
Ooghonger: Wordt opgewekt door eten te
zien, of door anderen te zien eten. Bijvoorbeeld in
een restaurant, winkel, tv-reclame, tankstation, de
droppot op het bureau.
2
Neushonger: Neushonger ontstaat door het

ruiken van lekkere etensgeuren (de geur van de
warme bakker en de pizzeria). Je ruikt eten en
voelt het water al in je mond lopen.
3
Mondhonger: Deze prikkel leidt tot het verlangen naar een plezierige sensatie in je mond.
Wat je ervaart als plezierig hangt af van factoren
als genen, eetgewoonten in je gezin, culturele
tradities en conditionering. De mond signaleert
smaken, sensaties, texturen.
4
Maaghonger: Maaghonger voel je door de
signalen die je maag geeft dat hij leeg is: knorren,
rammelen.
5
Lichaamshonger: Ofwel cellulaire honger. De
cellen van het lichaam geven instinctief aan of en
welke voeding ze nodig hebben. Als kind stemden
we af op de signalen van ons lichaam, die ons vertelden wanneer we moesten eten en wanneer we
moesten stoppen. Nu we ouder zijn, hebben we
het contact met ons lichaam verruild voor stemmen van binnenuit en van buitenaf die ons vertellen wat we moeten eten.
6
Hoofdhonger: De honger die opgewekt
wordt door gedachten, oordelen en regels. Hoofdhonger drukt zich vaak uit in termen als: ‘mag wel
of mag niet’, is goed of is slecht, ‘zou ik wel of zou
ik niet moeten nemen’. Het is de interne dialoog
tussen je Voedende Ouder, Kritische Ouder,Volwassene en Aangepaste Kind. Hoofdhonger komt
vaak overeen met eten vanuit het strafsysteem
(Kouwenhoven, 2013).
7
Harthonger: Dit is de behoefte aan emotionele voeding. De psychologische honger naar
liefde, verbondenheid, troost, aandacht, of vervulling in je leven. Deze honger zit vaak achter (racket)gevoelens van verveling, woede, stress, verdriet.
Eten is in het geval van harthonger een surrogaat
voor een onvervulde behoefte. Psychologische
honger kun je niet met eten stillen, maar wel door
je bewust te worden van de onderliggende behoefte en deze vervolgens te vervullen.
Als achtste honger kun je oorhonger toevoegen
(Zeelenberg, 2011): Het kraken van vers brood,
chips, of het knappen van een stukje chocola in je
mond kan ook uitlokken tot eten.
Met onder meer een observatieoefening gekoppeld aan een eetmoment ervaren coachees welke
prikkel hen aanzet tot eten:
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Eén voor één laten de deelnemers in de groep hun
ogen gaan over de schaal met bonbons en boterkoek. Ik zie hen kijken en registreren. Pure chocola,
melk, wit, met en zonder noot, zouden ze gevuld
zijn? Ik zie ze afstemmen met hun lichaam. Welke
honger ervaren ze? Ooghonger? Mondhonger?
Harthonger, Hoofdhonger?
Een van de mannen, Steven, ervaart ooghonger:
“Die witte chocola met die noot, mijn ogen willen
dat ik die opeet.” “Hoeveel honger hebben je ogen
op een schaal van nul tot tien?” vraag ik hem. “Een
9” antwoord hij. “Hoeveel honger heeft je maag?”
“Geen”, zegt hij, “een 1”. “Bij mij loopt het water in de
mond”, zegt Joost, bij de aanblik van de pure chocolade. “Ik geef mijn mondhonger een 10”. Lucie aarzelt
even. “Bij mij is het harthonger” zegt ze. “Die geef ik
een 9. Als ik deze boterkoek eet, ga ik me even heel
lekker voelen, dan is alles even OK”. De zachtheid, de
volle textuur, die voedt de honger van haar hart.
Josephine kijkt fronsend naar de boterkoek. “Die
mag ik niet eten van mijzelf, daar word je dik van”
zegt ze. Josephine scoort een 8 voor hoofdhonger.

Met de oefening leren zij fysieke van psychologische honger te onderscheiden en te besluiten of
eten wel of niet de juiste optie is om dit verlangen
te bevredigen of te koesteren.
Vaak overstemmen harthonger en hoofdhonger de
honger van de maag en de lichaamscellen (Chozen Bays, 2009). Dat maakt dat we meer of minder
eten dan waar ons lichaam om vraagt. Harthonger
(psychologische honger) en hoofdhonger zijn
prikkels die vaak worden miskend.

ten grondslag ligt. Onderstaande tekeningen van
coachees illustreren hun racket - dan wel authentieke behoefte en hun bewustwording daarvan.
Bamischijven zijn Hans’ zijn lievelingseten. Hij eet ze
vaak. In de imaginatie-oefening wordt hij zich bewust
waar deze voorkeur vandaan komt. Zijn vader vond
hem als kleine jongen altijd zo grappig als hij zat te
smullen van een bamischijf. De bamischijf is verbonden met de aandacht en waardering van zijn vader,
die hij zo heeft ontbeert. De oefening ontroert hem.

Carine tekent een cirkel van buiten naar binnen.
Als ze eet, komt ze in contact met zichzelf, constateert ze. Zo had ze nog nooit gekeken naar haar
behoefte om te eten.

Psychologische honger
Met imaginatie-oefeningen krijgen coachees zicht
op de authentieke behoefte die aan hun eetgedrag

Karel tekent ‘griekse karbonades’. In de oefening komt
hij erachter dat de karbonades hem standvastigheid
geven, een stevige bodem. Hij maakt zijn favoriete
griekse karbonaadjes klaar als hij uit balans is.
Het inzicht verrast en inspireert hem. Volgend op dit
inzicht gaan we in gesprek over alternatieve opties
waarmee hij op een adequate manier tegemoet kan
komen aan zijn authentieke behoefte aan standvastigheid en balans.

22

STROOK P14 APRIL 2013

STROOK april2013 v7.indd 22

21-04-13 12:55

op een vroeger genomen scriptbesluit en ermee
eindigend dat de persoon een racketgevoel ervaart
(Stewart en Joines, 1996). Dat racketgevoel leidt
niet tot bevrediging van de authentieke behoefte.
Door het gebrek aan voldoening wordt de volgende stap in de negatieve cyclus al weer gezet.

Josephine eet altijd ’s avonds voordat ze naar bed
gaat. Eigenlijk heeft ze dan geen honger, realiseert ze
zich. Ze tekent een hart. Dat staat voor goed zorgen
voor zichzelf. Het inzicht helpt haar na te denken
over andere opties dan eten om goed voor zichzelf
te zorgen.

Marieke is dol op met chocolade omhulde noten,
van die grote! Ze eet rustig een hele zak leeg. In de
oefening komt ze erachter dat de chocoladenoten
staan voor haar behoefte aan geborgenheid. Haar
huis is ongezellig, wat kil, vertelt ze. Ze komt in de
groep meteen tot een mooie actie: ze gaat haar
huiskamer lekker knus en sfeervol maken, en de
haard vaker aandoen.

Volgend op deze imaginatie-oefening brengen
coachees hun authentieke behoeftes in kaart en
onderzoeken ze de opties om deze te vervullen.

Racketgedrag
Psychologische honger is een vorm van racketgedrag, voortkomend uit een racketbehoefte.
Racketgedrag is een geheel aan scriptmatige gedragingen buiten het bewustzijn om, gebaseerd

Mensen nemen tweehonderd eetbeslissingen op
een dag (Wansink, 2006), waarvan het grootste
deel onbewust. Bewustwording van de interne
dialoog, met bijvoorbeeld een stoelenoefening
met de egotoestanden, helpt mensen zicht te krijgen op waarom ze eten wat ze eten. Ze worden
zich bewust van hun racketgedrag (vanuit Aangepast Kind) en de opties die hen vanuit andere
egotoestanden ter beschikking staan om nieuwe
gedragspatronen te ontwikkelen, voortkomend uit
hun authentieke behoefte vanuit hun Vrije Kind.
Onderstaand voorbeeld van een coachee in een
Incompanyprogramma illustreert dit.
Karel is inmiddels een kledingmaat slanker. Bewust
genieten van eten was nieuw voor hem. “Pure winst!”
vertelt hij mij in een individueel coachingsgesprek.
“Toch vind ik het moeilijk om het vast te houden. Ik
eet nog vaak gedachteloos. Als ik ’s avond na het
sporten met mijn sportvrienden nog wat ga borrelen, dan eet ik meer dan ik me voorneem, dan ga
ik snaaien.”
Ik vraag Karel naar een voorbeeld. “Mijn hand gaat
gewoon naar de schaal met borrelnoten. Ik wil dan
iets doen.” “Wat wil je dan doen?” vraag ik. Hij kijkt
mij peinzend aan, en gaat even zitten. Het duurt
even voordat hij het antwoord heeft gevonden. “Ik
voel me niet betrokken, genegeerd. Als ik met mijn
sportvrienden een goed gesprek heb, dan heb ik niet
de neiging veel te eten. Maar soms is het gewoon te
oppervlakkig, dan zijn het alleen ﬂauwe grappen,
dan trek ik mij terug.” “Wat zou je willen doen op dat
moment, in plaats van te eten?” vraag ik. “Ik wil een
zinvol gesprek, dat ergens over gaat. Maar dat vraag
ik niet.” “Wat houd je tegen?” “Nou, dat vind ik heel
spannend, ik heb geleerd om niet te vragen wat ik
wil. Je moest je gedeisd houden, bij ons thuis. Ik trek
mij vaker terug, dat herken ik in meer situaties, ook
in mijn werk. Ik haak af in het gesprek, terwijl ik juist
behoefte heb aan betrokkenheid en echt contact.”

Lieuwe Koopmans (2012) laat schematisch zien
hoe racketgedrag leidt tot racketbevrediging (on-
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Gebeurtenis

Behoefte

Racketbehoefte

Gevoel

Gedrag

Bevrediging behoefte (rust)

Racketgevoel

Racketgedrag

Racketbevrediging (onrust)

Figuur 1 Racketgedrag

Oppervlakkig gesprek

Contact

Angst

Behoefte benoemen

Iets doen

Genegeerd

Terugtrekken

Contact (rust)

Snaaien (onrust)

Figuur 2 Karel’s racketgedrag

rust). In de onderste lijn is zichtbaar hoe racketgedrag tot stand komt. Racketgedrag is improductief
en leidt niet tot een adequate oplossing van problemen in het hier en nu. In de bovenste lijn is
zichtbaar hoe authentiek gedrag in het hier en nu
tot stand komt, productief is, en uiteindelijk leidt
tot een gevoel van bevrediging, van ontspanning.
Karel’s racketgedrag is in schema 2 in de onderste
lijn weergegeven. Authentiek gedrag waarmee hij
een gevoel van welbevinden in het hier en nu zal
ervaren is weergegeven op de bovenste lijn. Zijn
authentieke behoefte is contact. Zijn authentieke
gevoel is de angst om zijn behoefte te uiten. Als
hij dat in gedrag gaat benoemen lost hij de situatie
op in het hier en nu. Dan ervaart hij geen racketbehoefte, die ertoe leidt dat hij gaat snaaien. Dan
ervaart hij een gevoel van welbevinden.
Karel laat het inzicht dat hij zojuist in de oefening
heeft opgedaan op zich inwerken. Hij brengt vervolgens in kaart welk gedrag hij wil ontwikkelen: voor
zijn behoeftes opkomen, en zichzelf bevragen wat
hij graag wil. Hij leert hoe hij vanuit Ouder permissie kan geven om te luisteren naar zijn authentieke
behoeftes in Kind. “Hoe kun je daar morgen, of
vandaag nog mee experimenteren?” vraag ik hem.
Hij wil het dezelfde avond nog toepassen, het is zijn
wekelijkse sportavond. Met een grote grijns en een
stevige handdruk sluit hij deze sessie af.
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Emotie-eten
Eten kan kortstondig gevoelens dempen of je
beter laten voelen. De dopamine en endorfine
zorgen dat je je even beter voelt. Mensen met een
joyless script eten op die manier hun authentieke
gevoelens weg in plaats van ze te (h)erkennen en
er adequaat op te reageren.
Emoties kun je niet weg-eten. Authentieke emoties zijn emoties die spontaan gevoeld worden
zonder interne censuur (Koopmans, 2012). Authentieke emoties hebben juist een probleemoplossende functie. Als wij een authentiek gevoel
uiten, dan doen wij iets dat ons helpt de situatie
af te ronden. Als wij een racketgevoel (substituut
gevoel) uiten, dan blijft de situatie onafgerond.
Een racketgevoel is een ons bekende emotie die in
de kinderjaren aangeleerd en aangemoedigd werd,
die ervaren wordt in veel verschillende stressvolle
situaties, maar die ongeschikt is om op een volwassen manier problemen op te lossen (Stewart
en Joines, 1996). In de programma’s brengen coachees met een emogram (Kouwenhoven, 2007)
hun authentieke emoties in kaart: boos, bang, blij,
bedroefd en body (lichamelijke gevoelens). Zij
worden zich bewust van hoe zij met hun emoties
omgaan, en hoe zij adequaat, probleemoplossend,
op een gebeurtenis kunnen reageren.
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Belinda eet met regelmaat een hele zak drop leeg,
achter elkaar. Ze wordt er fysiek misselijk van. “Het is
sterker dan ik”, zegt ze. “Het is zo’n intense behoefte, ik
weet niet waarom”. Ik vraag haar naar een gebeurtenis te gaan waarin ze een hele zak drop leeg at. Ze
denkt even na. “Het was afgelopen week nog. Ik had
net een gesprek gehad met een directeur van een
grote onderneming. Ik zag erg tegen dit gesprek op.
Op de terugweg in de auto heb ik een hele zak drop
weggewerkt. Zacht en smeuïg.”
Ik vraag haar een emogram te maken, gekoppeld
aan haar emoties in die situatie.

10 van buiten

Boos

Bang

Blij

Bedroefd

een gezonde en positieve relatie met eten op.
De definitie van Jan Chozen Bays (2009) is daarvoor een goed uitgangspunt:
Ik voel me gelukkig en volledig in het leven
als ik niet eet. Eten is niet mijn enige bron van
plezier en bevrediging.
Als ik geen honger heb, eet ik niet.
Ik stop met eten als ik genoeg heb gehad en
ik kan eten laten liggen.
Tussen een hongerig gevoel en of denken aan
eten zitten pauzes van een paar uur. Pas als het
etenstijd is of als ik honger krijg, denk ik er weer
aan en geniet ik van mijn eten.
Ik heb een gezond gewicht dat stabiel is of
schommelt met 2 of 3 kilo. Ik sta niet vaker dan
een paar keer per jaar op de weegschaal.
Ik heb geen obsessie met eten en ik tel geen
calorieën om te berekenen of ik iets mag eten.

Body

Als mensen daaraan voldoen is het programma
afgerond. Dan hebben zij het volgende bereikt:
10 van binnen
Figuur 3 Emogram Belinda

Belinda realiseert zich dat ze bang was, bang om
niet goed genoeg te zijn, om niet te voldoen. Bang
dat de betreﬀende CEO haar niet als professionele
gesprekspartner zou ervaren. Het inzicht dat ze
opdoet met het emogram verrast haar. Ze realiseert
zich voor het eerst dat ze angst in allerlei situaties
wegdrukt. Angst mag er niet zijn. In plaats van
angst te voelen en te erkennen, schiet ze in de actie,
in doen, door de angst weg te eten. De zachtheid
van de drop troost en voedt haar op psychologisch
niveau.
Volgend op de opgedane inzichten gaat Belinda een
emotiedagboek bijhouden. Wat voelt ze? Mag elk
gevoel er zijn? Mag haar gevoel van angst er zijn? De
interne dialoog tussen haar Kind en Ouder komt op
gang. Gedurende het coachtraject nemen de eetbuien af. Ze erkent haar authentieke emoties steeds
meer, evenals haar behoeftes. In het coachtraject
ontwikkelt ze de vaardigheden om haar behoeftes te
vervullen.

Positieve relatie
In het Liever Slank programma bouwen mensen

Van mindless naar mindful:
kennis over voeding en wat hun lichaam nodig heeft toe te passen
ineffectieve overtuigingen die aan hun eetgedrag ten grondslag liggen, te vervangen door
feiten die hen helpen juiste keuzes te maken
Van joyless naar joyful:
met al hun zintuigen bewust te eten en te
genieten
hun emoties te (h)erkennen en hier effectief
mee om te gaan
luisteren naar de signalen van hun lichaam, te
eten als ze honger hebben en te stoppen met eten
als ze genoeg hebben gehad
Van loveless naar loveful:
hun behoeften te (h)erkennen en hier invulling aan te geven
het verschil tussen honger en eetdrang herkennen
honger van andere (psychologische of fysieke)
behoeften te onderscheiden
Aan het eind van het programma is de autonomie
van de coachee toegenomen. Onder autonomie
verstaan we elk gedrag, gedachte of elk gevoel dat
een reactie is op de situatie in het hier en nu, in
plaats van een reactie op scriptovertuigingen.
Dit is zichtbaar in het (her) vinden van bewust-
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heid, spontaniteit en intimiteit. Bewustheid staat
voor het vermogen om zuiver gevoelsmatige
indrukken te ervaren, zonder deze direct te interpreteren. Spontaniteit staat voor het vermogen om
vrij te kiezen uit mogelijkheden met betrekking
tot voelen, denken en doen, inclusief de keuze van
de egotoestand (Berne, 1964).
Met de tijdstructurering intimiteit hervinden
mensen het vermogen authentieke gevoelens en
behoeften naar elkaar te uiten.

Eﬀectiviteit
Jaap Seidell, hoogleraar Voeding en Gezondheid
aan de Vrije Universiteit, benoemde in een lezing
(Symposium Arts en Voeding, 25 mei 2012) drie
succesfactoren voor effectieve leefstijlinterventies,
die een blijvende gedragsverandering bij mensen

teweeg brengen. De succesfactoren zijn:
1
de interventie sluit aan bij de intrinsieke motivatie van de coachee (onderliggende behoefte)
2
een aantrekkelijk en leuk programma,
dat positieve energie geeft
3
de interventie stuurt op zelfmanagement en
autonomie
De Liever Slank programma’s zijn gebaseerd op
alle drie de uitgangspunten. Een positieve ontwikkeling is dat het programma - in een combinatie
van drie positieve interventiemethoden - wetenschappelijk onderzocht gaat worden op effectiviteit. Het Louis Bolk Instituut (internationaal
advies en onderzoek binnen duurzame landbouw,
voeding en gezondheidszorg) zoekt partijen om
dit onderzoek te starten.
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Script zichtbaar gemaakt
Patrick Odendaal

Als ervaren adviseur in het verbeteren van bedrijfsvoeringen, verbind ik structuur en cultuur. Dat doe ik in een rol als
zelfstandig coach, trainer of adviseur procesmanagement bij diverse organisaties. Ik heb een TA-opleiding gevolgd
via de BMC-academie in het werkveld Organisatie. Ik heb het BTA certiﬁcaat verworven. www.odendaaladvies.nl

Inleiding
Eind 2011 bracht Toos (mijn therapeut die veel
met TA werkt), bij wie ik supervisie deed, me op
het spoor van ScanCoaching. “Dat is echt iets voor
jou” zei ze. Ik werd nieuwsgierig, want haar mening nam ik zeer serieus. Na een kennismaking
met ScanCoaching werd ik laaiend enthousiast.
Voor mij, als coach die geschoold is in termen als
Script, Transacties, Strooks, leek het of ik nu een
middel in handen zou krijgen waarmee ik het
script van iemand visueel kan maken. Ik zou de
mogelijkheid verkrijgen om heel snel de coachee
te laten zien hoe zijn onbewuste (en ineffectieve)
processen in elkaar steken en ontstaan zijn en daar
interventie op plegen met behulp van het apparaat
en de middelen die TA mij geeft.Voor ik de opleiding startte stelde ik mezelf een aantal vragen:
Hoe kan het dat een apparaat kennelijk het script
van iemand zichtbaar kan maken?
Hoe ziet dat er dan uit?
Hoe kan ik dat in mijn bedrijf inzetten?
Hieronder bespreek ik wat ScanCoaching is.
Ik licht toe hoe ScanCoaching mij het Script van
mijn coachees laat zien en leg daarna kort en globaal uit hoe een Script ontstaat. Aan het eind trek
ik een voorlopige conclusie dat ik tot nu toe geen
prinsen en prinsessen aan mijn scans heb gehad.

ScanCoaching
ScanCoaching is een nieuwe coachingsmethodiek
die gebruikt maakt van innovatieve technologie.
Het Quantumresponse apparaat maakt gebruik
van deze technologie die ontstaan is vanuit de
kwantumfysica. De ontwikkelaars van het Rus-
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sische ministerie van Defensie zochten naar een
middel om het welbevinden van kosmonauten,
zowel op fysiek als op psycho-sociaal vlak te kunnen zien. In een periode van 50 jaar is de technologie vanuit een theoretisch model ontwikkeld
naar een werkend model, getest, doorontwikkeld
en onderworpen aan testgroepen. Het resultaat is
een apparaat waarmee men de psycho-energetische balans kan registreren en zichtbaar maken.
De technologie had in eerste instantie een ander
doel had en werd verder ontwikkeld voor toepassing in de zorg. De psycho-energetische kant van
de Quantum Response technologie werd verder
verfijnd tot het apparaat dat nu in Nederland is
geïntroduceerd.

Werking Quantum Response technologie
De Quantum Response technologie is in staat de
electromagnetische frequentiesignalen te registreren die onze cellen uitzenden. De kwantumfysica
heeft aangetoond dat alles uit deeltjes en golven
bestaat, of anders verwoord: zichtbare materie en
onzichtbare (‘subtiele’) energie.
Elke cel, elk orgaan heeft naast zijn materiële
equivalent, ook een individuele ‘handtekening’,
een heel specifiek en onmiskenbaar trillingspatroon. Hetzelfde geldt voor elk gevoel of gedachtenpatroon. Dit trillingspatroon kan men met
Quantum Response technologie in kaart brengen
en vergelijken met referentiewaarden uit een omvangrijke database (meer dan 20.000 frequenties).
Op deze manier kunnen afwijkingen van statische
normwaarden en daarmee de individuele disbalans
van een persoon op psycho-energetisch vlak vastgesteld worden.
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De technologie beeldt het energetisch-psychologische vlak uit. Dat zijn stresspatronen en diens
oorzaken (feitelijk het script van de coachee).
Veel wetenschappers gaan er inmiddels van uit
dat storingen in de balans zich eerst in het bioenergetische veld van een persoon manifesteren
en zich vervolgens, bij een aanhoudende disbalans,
in materiële of lichamelijke zin aandienen. Belastingen op energie- of frequentieniveau kunnen
gedeeltelijk al herkend worden, voordat ze zich als
lichamelijke problemen aandienen. Dat betekent
dat een probleem al zichtbaar is als disbalans in je
energiehuishouding, lang voordat het zichtbaar
wordt als lichamelijk probleem
ScanCoaching werkt holistisch. Lichaam en geest
worden als één gezien; niet afzonderlijke organen
worden ziek, maar met elk orgaan zijn karakteristieke emoties of houdingen verbonden, die zich
via het desbetreffende orgaan uiten. Zo wordt de
lever geassocieerd met ‘woede’, je maag wordt
geassocieerd met ‘zorgen’. Ziekte wordt zo als een
gevolg, gezien en niet als toevallige of noodlottige
gebeurtenis. Wanneer men het proces kan herkennen dat leidde tot de ziekte en de verbanden kan
begrijpen, die kunnen leiden tot disbalans, verstoringen of uiteindelijk ziekte, is men in staat om de
juiste maatregelen te treffen, om dit proces actief
en positief te beïnvloeden.
Westers onderzoek op het gebied van de epigenetica heeft aangetoond dat emoties, overtuigingen,
maar ook voedingspatronen of erfelijke factoren
onze fysieke gezondheid beïnvloeden. Dit kan
door meerdere generaties een rol spelen.
Epigenetica is is het vakgebied binnen de genetica
dat de invloed bestudeert van de omkeerbare erfelijke veranderingen in de genfunctie die optreden
zonder wijzigingen in de sequentie (volgorde van
de basenparen) van het DNA in de celkern.

Een deel van de kracht van de toepassing van deze
technologie schuilt in het feit dat de coachee de
belastende patronen en oorzaken (de oorzaken
worden zichtbaar vanuit informatie uit de chromosomen) op een gemakkelijk te volgen wijze
voor zich ziet ontvouwen, op een computerscherm.

Verloop van een ScanCoachingssessie
Tijdens de scan krijgt de coachee een koptelefoon
op, wordt er een laserlampje op het voorhoofd
gericht, en kan de coachee de scan actief volgen op een beeldscherm. De coach legt uit wat
de coachee ziet. De coachee kan rustig tijdens
de scan een kopje thee drinken en praten met
de coach. Het proces is ontspannen en volledig
pijnloos. Tijdens de scan stuurt het apparaat een
signaal mee die maakt dat cellen ontvankelijker
worden voor de frequentie. Het maakt de coachee
ontspannen.Vaak zijn coachees na een scan wat
loom.
Er worden verschillende lichaamsdelen gescand,
zoals organen, botten, bloedvaten, endocriene
klieren (aansturing gevoelens via hormoonsysteem), hersenen etc. De chromosomen worden
ook gescand.
Dat betekent vrij vertaald dat de coach de oorzaken van emoties en de basisemoties zoals die in
eerste instantie ontstonden, te zien krijgt. Dat is
vrij confronterend en tegelijk merk ik telkens dat
het goed te ontvangen is. Men ziet het voor zich
en dat doet de boodschap goed ontvankelijk maken, kennelijk.
Uit de scanwaarden kan men de energetische status afleiden, disbalans en sterke/zwakke punten.
De vormpjes die zichtbaar worden in de lichaamsonderdelen, stellen de mate van balans voor,
gemeten op de Fleindlerschaal: een schaal met 6
verschillende waarden die uitgedrukt worden in
vormpjes. De grafiek toont de energie die door
het betreffende lichaamsonderdeel gevraagd en
gegeven wordt. Hierbij is een relatie zichtbaar met
handelingsbekwaamheid en aansturing (gesplitst in
diverse details).
In het aansluitende gesprek verklaart de coach
de holistische achtergrond van de geregistreerde
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Voorbeeld van een scherm, genomen tijdens een scan van mijzelf
van het hoofd. Het hoofd staat energetisch voor hoe wij de wereld waarnemen. De gele driehoekjes staan voor cellen(groepen)
die in balans zijn. De gele rondjes staan voor cellen(groepen) die
hun energie niet gebruiken uit eigen keus.

waarden, toont de psycho-emotionele structuren
die daaraan systemisch ten grondslag liggen en
daarmee de oorzaak-gevolg principes er achter.
Vervolgens bespreekt de coach samen met de coachee de aanpak die het evenwicht herstellen kan
en de situatie van de coachee kan verbeteren.

Een voorbeeld
Wanneer baby’s in de baarmoeder zitten, zijn ze
één op één verbonden met hun moeder. Letterlijk,
via de navelstreng en de baarmoeder. Een moeder
die bepaalde gevoelens, gedachten en overtuigingen heeft gedurende de zwangerschap, zal deze
doorgeven aan de baby. De baby, in dit geval uw
schrijver, kwam bij de geboorte met een rugzak
met belastende informatie op de rug op aarde.
Later gaat de baby de meegekregen gevoelens,
gedachten en overtuigingen interpreteren en vertalen naar zijn eigen script.

gevoel voor ik geboren was. Dit gevoel heb ik
vervolgens in mijn eigen scriptproces onderdeel
gemaakt van mijn eigen levensplan. Ik heb deze
en andere informatie die ik heb vergaard vertaald
naar enkele injuncties, zoals ‘doe er niet toe’. Op
sommige fronten had ik een injunctie ‘besta niet’
me eigen gemaakt. Ik ben er in mijn opleiding en
via therapie achter gekomen dat ik deze injuncties had en heb me er voor een groot deel van
los kunnen maken. Wanneer ik jaren geleden een
ScanCoachingsessie had ondergaan, dan had ik
direct kunnen zien hoe de basis van mijn script
in mij ontstaan is en wat ik er vervolgens van ‘gemaakt’ heb. Mijn script. Dat inzicht had ik graag al
toen gehad
ScanCoaching maakt in één sessie de ineffectieve
scriptpatronen zichtbaar en maakt daarbij visueel;
in woorden en zinnen, waar de oorsprong ligt van
deze patronen. Het geeft mij als coach een enorme versnelling in het proces, terwijl de coachee
door het diepe bewustzijn dat deze krijgt in een
ScanCoachingsessie in de gelegenheid is om de
wens snel om te zetten in stappen naar verandering. Daar begeleid ik dan weer graag bij met mijn
kennis en ervaring als coach. Ik gebruik hiervoor
de middelen die het Quantum Response apparaat
me geeft en ook de concepten uit Transactionele
Analyse.
Ze versterken elkaar enorm! Het script van een
coachee wordt voor de coachee en mij in één sessie zichtbaar.

Script
Een belangrijk concept in TA is Script.
Jonge kinderen nemen als reactie op de eigen perceptie van wat er om hem heen gebeurt scriptbe-

In het voorbeeldje hieronaast een afbeelding die
de volgende situatie laat zien: Het is een foto van
mijn eigen scan met de gegevens uit mijn chromosomen op het 1e niveau; dat gaat over de periode van 0-8 jaar. Hier is te zien dat ik informatie
van mijn moeder heb meegekregen die hier verwoord is in het zinnetje: “panische angst en ergernis,
ik heb mijn leven niet in de hand.” (dit is slechts een
klein deel van de informatie die er was).
Deze informatie heb ik meegekregen van mijn
moeder. Mijn rugzak werd al gevuld met dit
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Wens tot verandering
Boodschappen
Bekrachtiging
Frame of reference
Pay-oﬀ
Racketgevoelens

Scriptproces

Gedrag
Tijd structureren:
(1) Terugtrekken,
(2) Rituelen, (3) Tijd verdrijven, (4) Activiteiten,
(5a) Spel, (5b) Intimiteit

Interpretatie
Geboden, verboden
Werkstijl, stoppers
Conclusie

Overtuiging
Vensters op de wereld
Besluit

Figuur 1 Het scriptproces

sluiten. Deze perceptie is gebaseerd op de manier
van voelen en van werkelijkheidsonderzoek. Daarom kunnen de boodschappen die hij beleeft als
komend van zijn ouders en de hem omringende
wereld, totaal verschillen van wat een volwassene
zou ervaren. De baby die opgeschrikt wordt door
een plotseling hard geluid, kan zonder woorden
tot de conclusie komen: “Iemand probeert mij te doden.” Op hetzelfde moment zijn de liefhebbende
ouders misschien juist heel tevreden over de veilige omgeving die ze voor hem gecreëerd hebben.
De scriptboodschappen die het kind waarneemt,
kunnen verbaal, non-verbaal of een combinatie
daarvan zijn. Een baby interpreteert scriptboodschappen op een woordeloze wijze.
Een voorbeeld:
Een moeder die haar baby vlak bij zich heeft en
warm houdt, het lijfje soepel tegen haar aangevlijd, vat deze boodschap waarschijnlijk op als: “Ik
aanvaard je en houd van je.” Een baby waarvan de
moeder gespannen is en de baby wat op afstand
houdt, zal dit wellicht opvatten als: “Ik wijs je af
en wil je niet dicht bij me hebben!” De moeder hoeft
zich helemaal niet bewust te zijn van haar spanning en afstandelijkheid.
Jonge kinderen filteren soms scriptboodschappen
uit gebeurtenissen die niet door de ouders zijn
veroorzaakt. Het kan gaan om harde geluiden,
plotselinge bewegingen, scheiding van de ouders
door bijvoorbeeld een ziekenhuisopname. Deze
situaties kunnen levensbedreigend lijken voor een

kind. Omdat een kind er van uitgaat dat zijn ouders baas zijn over de werkelijkheid, trekt hij de
conclusie dat de bedreiging van hen afkomstig is.

Scriptproces
Zo start het scriptproces (zie figuur 1).
Een kind ontvangt boodschappen en interpreteert
deze. Het kind trekt conclusies over zijn interpretaties. Uit de conclusies ontstaat een overtuiging
over de wereld waarin hij leeft. Deze overtuiging
vormt het kind tot zijn scriptbesluit.
Het gedrag vloeit voort uit de besluiten die het
kind nam over de wereld waarin hij leeft.Via dit
gedrag krijgt het kind de pay-off: racketgevoelens
die hem terugslingeren naar de oorsprong van dat
gevoel toen hij de scriptboodschappen ontving.
Deze bekrachtigen het eerder genomen besluit.
Zo is de cirkel van het scriptproces rond. Deze
stappen zullen zich blijven herhalen tot dat een
wens tot verandering in praktijk wordt omgezet.

Wens tot verandering
Wanneer een coachee bij me komt met een wens
voor verandering, ga ik gewoonlijk samen met de
coachee op zoek naar de scriptpatronen en vervolgens op zoek naar manieren om de coachee
middelen te geven om die patronen te wijzigen.
Het onderzoeken van de patronen die onbewust
voor ineffectief gedrag zorgen, is in conventionele
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coaching een intensief en tijdrovend gebeuren.
Dat kost meestal meerdere sessies.

People are born...
...Princes and princesses.The civilisation process makes
frogs out of them.
Dit is wellicht de meest beroemde uitspraak van
Eric Berne. Ik vind het een mooie uitspraak, die
ik met enthousiasme verkondigde, overal waar ik
werkte met TA.
Sinds ik met ScanCoaching werk, twijfel ik aan
deze uitspraak. Ik nuanceer deze uitspraak als ik
TA-concepten gebruik in mijn werk met anderen.
In tientallen scans die ik heb uitgevoerd, nam ik
waar dat elk van de gescande mensen met belastende informatie geboren werd. Geen prinsen en
prinsessen aan mijn scanapparaat dus!
Voor mij rijst de vraag of er mensen geboren
worden die geheel onbezorgd en zonder belasting
geboren worden. De volgende vraag zou dan wellicht worden: is dat erg? Script zichtbaar gemaakt!
Ik ben razend enthousiast over ScanCoaching
geworden, omdat ik telkens merk dat het voor mij
als coach nu mogelijk wordt om een script van
iemand te zien. De coachee ziet zijn eigen script
voor zich (letterlijk) en kan met het krachtige
bewustzijn dat deze visuele herkenning geeft, snel
toe naar het nemen van stappen.
Een coachingstraject wordt effectief; diep werkend
en in een korte periode. Een ScanCoachingstraject duurt gemiddeld 5 sessies van circa 2 uur.
Het resultaat van een traject is een duidelijke
verbetering van de vitaliteit of effectiviteit van de
coachee. Normaal gesproken kan een coach met
TA in ongeveer die tijd de voornaamste scriptboodschappen behoorlijk helder hebben, maar de
verbeteringsstappen zijn nog niet gezet.

Voor de diverse vraagstukken zijn er gerichte protocollen ontwikkeld, zoals een antwoord op mobiliteitsvragen (vraagstukken over verplaatsing in
relatie tot werk) waarbij de passie vanuit de kern
van iemand gevonden wordt, of vitaliteitsvragen
die worden beantwoord met een protocol waarin
gewerkt wordt aan het vergroten van de vitaliteit.
Ik vertaal samen met de coachee het bewustzijn
over de details van zijn script naar concrete stappen ter verbetering. Hierbij gebruik ik veel concepten uit de TA en de interventies die ik met het
Quantum Response apparaat kan doen. Dit geeft
de coachee concrete en zinvolle middelen in handen om nieuw gedrag te leren dat effectiever voor
hem en zijn omgeving is.
Ik kan bijvoorbeeld vanuit de informatie over de
frequenties gerichte ondersteuning geven met
advies over homeopathische middelen of krachtige affirmaties die afgestemd zijn op de frequentie
van de coachee. Daarnaast gebruik ik natuurlijk
ook conventionele coachingsinterventies om de
coachee verder te helpen.
Met een zichtbaar gemaakt script, door ScanCoaching visueel gemaakt, is mijn coaching scherp,
concreet en effectief!
Ik heb de opleiding tot Scancoach gevolgd. Januari 2012 heb ik mijn certificaat voor medische
basiskennis en voor ScanCoaching behaald.
In Nederland is ScanCoaching nieuw. Er zijn nu
14 gecertificeerde Scancoaches. In omringende
landen is men al verder. In Zwitserland worden
sessies met dit apparaat vergoed door de ziektekostenverzekeraar.
Wat mij betreft gaan we daar in Nederland ook
naar toe, want als je hoofdpijn hebt, helpt het toch
zeker meer als je kijkt naar de oorzaak in plaats
van dat je een paracetamol neemt?

Het analyseren van een script van een coachee
wordt nu gedeeltelijk door een apparaat gedaan.
Deze maakt het script zichtbaar. Feitelijk gebeurt
de scriptanalyse door het apparaat.Vervolgens
werk ik met samen met de coache toe naar een
structurele verbetering van zijn vraagstuk. Doordat
ik direct al kan focussen op die stappen, gaat de
algehele verbetering van de coachee snel.
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Training
workshop

Steekwoorden omschrijving

Trainer

Datum 2013

Prijs

Voor iedereen die wil leren
hoe TA en lichaamswerk
samen gaan en/of
iets persoonlijks adhv
lichaamstaal wil uitwerken

Linda Hoeben
(PTSTA)

11 mei

€ 180

Ook in 2013 hebben we weer
een bijzonder interessant
programma, voor zowel
gevorderde TA mensen als
minder ervaren TA-ers.

Voor belangstellenden
die een hele dag met TA
concepten op en nieuwe
maanier naar kinderen en
hun vraagstukken wil kijken

Margit
Sleeuwenhoek

€ 180

Er is nog meer dan voldoende
plaats bij alle onderdelen ervan
en inschrijven kan per email:
linda.hoeben@scarlet.be

Voor iedereen die zich
voorbereid op het TSTA
examen

Mark Widdowson
(tsta)

Verkennen en ervaren van
diverse leerstijlen.
Hoe er te werken?

Koen Bosschaerts
(PTSTA)
Jacqueline van
Gent (PTSTA)

19 oktober

101 Introductieworkshop TA

Tweedaagse kennismaking
met TA en met Cirkels

Linda Hoeben
(PTSTA)

19 en 20
oktober

€ 250

++ Klas
Open Cirkel

Professionalisering oa voor
deelnemers van TA opleiding,
of ter voorbereiding van CTA
of PTS

Nader te bepalen

30 november
en
1 december

€ 360

101 Introductieworkshop TA

Tweedaagse kennismaking
met TA en met Cirkels

Linda Hoeben
(PTSTA)

14 en 15
december

€ 250

TA en
lichaamstaal

TA en kinderen

Klas Supervisie
voor PTSTA’s

++ Klas
Leren Leren

29 juni

13 september

€ 180

Voor alle activiteiten bestaat
er de mogelijkheid tot KMO
subsidiering.

€ 180

Locatie voor alle activiteiten:
De lichtbron in Wijnegem bij
Antwerpen
www.cirkels.be
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Persoonlijk

Creatief

Autonoom

Opleidingen
TA introductiecursus
TA Persoonlijke Groei & Professionele Ontwikkeling
TA Psychotherapie
TA Coaching & Counseling
TA Psychotherapeutisch werken
TA Onderwijs & Opvoeding
TA Management & Organisatieontwikkeling
CTA programma
Meer weten? info@ta-academie.nl

www.ta-academie.nl

TA academie

STROOK april2013 v7.indd 35

21-04-13 12:55

STROOK april2013 v7.indd 36

21-04-13 12:55

