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ATTITUDE OF LIFE 
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VISUEEL 

Visualiseren kunnen we allemaal en doen we ook allemaal dagelijks. Het 

is eigenlijk hetzelfde als dagdromen of fantaseren. Maar ook als 

iemand iets vertelt of als je een boek leest, maak je daar zelf al snel de  

beelden bij. Dit is een heel verfijnd en ingenieus systeem van je brein 

dat veel meer invloed heeft op ons leven dan je zou denken. Sommige 

beelden komen vanzelf, zoals bij dat verhaal dat iemand je vertelt of 

het boek dat je leest. Maar je kunt het ook inzetten om bewust bepaalde  

beelden in je hoofd te plaatsen. Voor je brein maakt het niet uit of die beelden 

echt zijn of niet, het gaat er altijd mee om alsof het de werkelijke situatie is. 

Je lichaam en je waarneming zal er dus altijd op die manier op reageren . 

De beelden in je hoofd roepen altijd associaties en emoties op die 

hartstikke echt zijn. Je voelt bijvoorbeeld de blijdschap echt, ook al win 

je die tenniswedstrijd niet echt maar alleen in je verbeelding. Je kunt je 

dus wel voorstellen dat met wat oefening en een paar kleine extra stapjes 

visualisatie erg krachtig kan zijn! Het is daarom uitermate nuttig om in 

te zetten bij het bereiken van je doel. 

 
In deze stap ga je oefenen met het creëren van je eigen visualisaties. 

 

 

WAT IS VISUALISEREN? 

Bij visualiseren beeld je je een bepaalde situatie in. Je stelt je bijvoorbeeld  

voor hoe het zou zijn als je een wereldberoemde artiest bent of wat je 

zou doen als je de jackpot zou winnen. Maar bij visualiseren gaat het 

niet alleen om de beelden die je daarbij hebt, maar ook om het gevoel, 

de geluiden, de geuren en zelfs de smaken die bij die beelden horen. Je  zet 

dus al je zintuigen in. Het kan lastig zijn om in je ‘droombeeld’ alle 

zintuigen een plek te geven, maar gelukkig kun je visualiseren trainen. 
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Gebruik herinneringen aan vakanties of fijne momenten met vrienden  of 

familie om te oefenen met visualiseren. Denk terug aan hoe de reis naar 

je vakantiebestemming verliep: wat zag je onderweg, hoe voelde je je 

tijdens de reis, welke geuren waren er in de auto of het vliegtuig,  wat 

heb je gegeten en naar welke muziek luisterde je? Bedenk dan hoe 

je vakantieverblijf er ook alweer uitzag: welke kleuren had het 

appartement of de tent, hoe voelde je je bij aankomst, welke geur hing 

er in de lucht, wat at je tijdens je vakantie en welke geluiden waren er  

bijvoorbeeld ’s nachts? En denk ook nog eens na over wat je allemaal 

gedaan hebt tijdens je vakantie: welke smaken kwamen vaak terug, 

welke plaatsen heb je gezien, welk gevoel overheerste, welke geluiden 

zijn kenmerkend voor de vakantie en welke geuren horen bij de plaatsen  

die je hebt gezien? 

 

Als je dit een paar keer oefent en in de vingers hebt, ga je gevoelens 

herkennen. Fijne en vervelende gevoelens kun je nu gaan koppelen aan 

voorwerpen, plaatsen en gebeurtenissen. Gebruik die om ook je 

droombeelden op deze manier te omschrijven. De kracht van de geuren,  

smaken, geluiden en gevoelens die je bij je beelden krijgt versterken het  

geheel en maken dat steeds realistischer en echter voor je. 

 

“Droom je dromen door elke dag te visualiseren” 

Jasper van der Veen – Attitude of Life 

 

 

Visualiseren en je brein 
 

Met visualiseren hou je eigenlijk je brein een beetje voor de gek. Je 

brein maakt namelijk geen onderscheid tussen wat je werkelijk ziet/  

meemaakt en wat je je inbeeldt. Door het gebruik van je zintuigen 
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activeer je dezelfde hersengebieden bij visualiseren als wanneer je echt iets 

ziet of meemaakt. Je inbeelding is zo sterk (zeker wanneer je dit 

oefent!) dat je brein daadwerkelijk dat versgebakken croissantje op 

de camping in Frankrijk ‘ruikt’, terwijl jij in december al lang en breed  

weer aan het werk bent en je je voorbereidt op de kerst. Visualisatie  

heeft hetzelfde effect op je brein als echte acties. Dit komt omdat de 

gedachten en beelden die je creëert tijdens een visualisatie, neura l e  

paden creëren: je brein vertelt de neuronen dat je de actie echt aan het 

uitvoeren bent. 

 

Neurale paden zijn eigenlijk je gedragsgeheugen. Omdat deze paden 
zijn gecreëerd door je visualisatie, zal je brein deze paden ook kiezen  

wanneer je de actie uit je visualisatie daadwerkelijk gaat uitvoeren. En 

dat verbetert je gedrag of prestatie! 

 
DE SELF-FULFILLING PROPHECY 

Het nut van visualiseren voor het bereiken van je doel zit ‘m in de self- 
fulfilling prophecy, de zichzelf vervullende voorspelling. Oftewel: dat  

wat je verwacht komt uit. Het is een bekende term uit de sociologie en is  

afgeleid uit een studie uit 1928 van de Amerikaanse socioloog William 

Thomas. Zijn Thomas-theorema of Thomas-regel zegt dat wanneer 
mensen een gebeurtenis als werkelijkheid definiëren (ook als deze dus  

ingebeeld is), deze situatie werkelijke gevolgen heeft. 

 

Ook in de psychologie is men bekend met dit fenomeen. Psychologen  

kennen talloze voorbeelden van mensen met een depressie of  

angststoornis die de neiging hebben negatieve voorspellingen te doen 

over zichzelf, de toekomst en de wereld, en die ook vaak echt zien 

uitkomen. Hun focus ligt op negativiteit en negatieve gebeurtenissen en  

dus vinden ze altijd bewijzen voor hun voorspellingen. En hier is meteen  

de link te leggen met de theorie uit stap 1: waar je je focus op legt, 
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dat zend je uit en vervolgens trek je gelijkgestemde frequenties aan,  

oftewel, met negatieve gedachten trek je nieuwe negatieve gedachten 

aan. En er is ook een link met het NLP-communicatiemodel: Van wat er 

om ons heen gebeurt maken wij, door allerlei filters, volledig onze eigen 

interpretatie en onze eigen waarheid. Die interpretatie zorgt er 

vervolgens voor hoe wij reageren en zelfs hoe onze lichaamshouding 

is. En andersom: onze lichaamshouding en onze reactie vormen onze 

voorstelling. 

 

Maar er is vooral sprake van veranderend gedrag. Als jij je droombeeld 

als realiteit gaat zien, doet je brein dat ook, waardoor je uiteindelijk 

gaat leven naar die realiteit. Er zijn ook wat voorbeelden uit de  
maatschappij die goed weergeven hoe de self-fulfilling prophecy werkt: 

 

• Door een voorspelling dat een aandelenfonds in waarde zal stijgen,  

zal er meer vraag naar dat fonds komen. Het gevolg is dat de  

waarde inderdaad stijgt. 
•  Als de minister van Financiën waarschuwt dat het slechter zal gaan 

met de economie, gaan veel mensen hun uitgaven minderen. Doordat  

er minder uitgegeven wordt, komen bedrijven in de problemen. Er 

volgen reorganisaties, er vallen ontslagen en bedrijven zullen failliet  

gaan. Dit is dus precies waar de minister voor waarschuwde. 

• Een sollicitatiebrief kan positieve of negatieve verwachtingen 

scheppen. Het gesprek met de kandidaat waarbij men positieve  

verwachtingen had, zal veel gemakkelijker verlopen dan het andere 

gesprek. Aan de kandidaat waarbij men negatieve verwachtingen  

had zullen veel kritischer vragen gesteld worden en men zal dieper 

op de antwoorden ingaan. 

 
We zijn nogal geneigd de self-fulfilling prophecy aan vervelende 

gebeurtenissen te verbinden. Om de een of andere reden vinden we het  

makkelijker om negatief te denken. Het voelt voor ons veiliger, omdat 

we onszelf daardoor voorbereid voelen op een nare gebeurtenis. Als 

iets positief afloopt, noemen we dat vaak geluk of toeval. Gek eigenlijk, 
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want waarom zouden we dat niet zelf veroorzaakt kunnen hebben? 

Waarom vinden we het zo raar om dat te geloven? In tegenstel ling  

tot een negatieve gebeurtenis, waar we op reageren met ‘Zie je  wel,  

ik wist wel dat dit ging gebeuren!’ Maar zoals we onszelf met  

negatieve gedachten voorbereiden op negatieve gebeurtenissen,  

kunnen we onszelf met positieve gedachten voorbereiden op positieve 

gebeurtenissen! Ga dus niet uit van toeval, maar van de kracht van je 

eigen visualisatie. Positief denken trekt positieve gebeurtenissen aan! 

 

“If you really want something, you will find a 

way. If you don’t want something, you will 
find an excuse.” 

Jim Rohn – Amerikaans ondernemer, schrijver en spreker 

 

Er zijn veel wereldberoemde sterren die tijdens hun carrière baat hebben  

gehad bij visualiseren. Basketballer Michael Jordan bijvoorbeeld, nam 

altijd het laatste schot van zijn basketbalwedstrijden eerst mentaal,  

voordat hij het in de echte wedstrijd nam. Hij zette visualisatie in om 

zijn vaardigheden te verbeteren en om zijn persoonlijke records te 

verbreken. Maar ook andere bekende, succesvolle mensen hebben 

visualisatie ingezet om hun doelen en succes te bereiken. Sterren als Jim  

Carrey, Oprah Winfrey en Arnold Schwarzenegger zeggen allemaal  

dat ze hun succes te danken hebben aan visualisatie! 
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Visualisatie valkuil 

 
Visualiseren heeft echter wel een addertje onder het gras: een bekende 

valkuil is dat je dénkt positief te visualiseren, terwijl je in werkelijkheid 

een ongewenste situatie visualiseert. Precies zoals het werkt met de 

welbekende roze olifant: willen dat iets niet gebeurt, roept juist het 

beeld op van datgene waar je niet aan wil denken! Bij visualiser en  

gaat het namelijk om het beeld dat opgeroepen wordt en het gevoel dat  

dat oproept. Je roept dan dus als het ware de vervelende situatie op je 

af. Dat het een beeld is dat je juist níet wil laten uitkomen, wordt niet 

geregistreerd. Je ziet het voor je en voelt de emoties erbij en daarmee 

zet je je lichaam aan het werk om die ervaring te beleven. Terwijl dat 

dus juist niet de bedoeling was! Als je tijdens het hardlopen tegen jezel f  

zegt “niet verslappen, niet verslappen”, dan zie je voor je hoe je erbij 
zal lopen als je verslapt en het zwaar hebt. Dat is wat geregistreer d 

wordt en waar je lichaam naar gaat handelen. Gouden regel dus:  

visualiseer positief. De enige manier om iets te visualiseren dat je niet 

wil laten gebeuren is simpelweg door het niet te visualiseren. Oftewel,  

door het tegenovergestelde te visualiseren. In dit voorbeeld is het dus 

beter om tegen jezelf te zeggen “sterk blijven lopen, sterk blijven lopen” .  

Ben je bang dat je kind in de speeltuin van het klimrek valt? Visualiseer 

dan hoe het omhoog klimt, lachend naar je zwaait en behendig weer 

naar beneden komt. 

 

Wil je meer tijd voor jezelf, maar lijkt dat een onrealistische droom? 

Denk dan niet steeds ‘had ik maar, had ik maar’, want dan voel je  

daarbij het gemis. Nee, stel je voor hoe je leven er uitziet als je dat 

doel wel bereikt hebt. Waar ben je dan? Wat voor gevoel roept dat op? 

Denk ‘Als ik straks meer vrije tijd heb, dan ga ik elke dag uitslapen!’  
Denk aan het geluksgevoel van het wél hebben, niet aan het gemis van 

het níet hebben. 
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VISUALISEREN EN ANKEREN 

Ankeren is het vastleggen van een visualisatie waardoor het beeld 

direct kan worden opgeroepen bij een bepaalde geur, smaak, beeld 

of geluid. Bij bepaalde herinneringen heb je vaak maar één externe 

prikkel nodig om in een ‘split second’ weer terug te zijn op die plek 

en alles opnieuw te beleven. Maar niet alleen herinneringen zitten op 

die manier verankerd in je geheugen. Ook alledaagse acties kunnen 

worden opgeroepen door een enkele prikkel. Het bekendste voorbeeld 

is het Pavlov-effect. 

 

In 1904 werkte Ivan Pavlov aan een onderzoek over spijsvertering. Per  

ongeluk kwam hij erachter dat honden beginnen te kwijlen wanneer ze 

alleen al denken dat ze voedsel krijgen aangeboden. Hij ging dit 

verder onderzoeken door een signaal te geven en daarna de honden 

te voeren. Eerst kwijlden de honden alleen bij het voeren en niet bij het 

signaal. Nadat de combinatie van signaal gevolgd door voeren enkele 

keren was herhaald (nieuw anker) begonnen de honden al te kwijlen bij 

het geven van het signaal. 

 

Een anker kan een smaak, een voorwerp, een beeld, een woord, een 

quote of muziek zijn. In de marketing weten ze er hier alles van. Logo’s 

en slogans kunnen direct een beeld en gevoel bij je oproepen, waardoor 

je meteen in een bepaalde stemming komt. Zo’n anker, een externe  

prikkel, kan bij iedereen een andere reactie oproepen. Het gaat zo snel 

dat we het vaak niet eens in de gaten hebben. Onze gedragsreact ie 

is geprogrammeerd vanuit eerdere ervaringen en daarom eigenlijk  

meer een reflex dan een bewuste handeling. Het ankeren zelf, dus de 

verbinding maken tussen de prikkel en de herinnering gebeurt eigenli jk  

ook vanzelf, zonder dat je het weet. Maar je kan het ook bewust 

inzetten. De kracht van herhaling zorgt er dan voor dat je na enige 

oefening niet veel nodig hebt om een visualisatie op te roepen. 
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Ankers installeren 
 

Als je bewust een prikkel uitkiest om een bepaald beeld (een rustiger 

leven) op te roepen, ben je een anker aan het installeren. Zo kom  

je op bepaalde momenten in de juiste staat van zijn om vooruit te  

komen in het proces en om jezelf te motiveren ermee door te gaan.  

Misschien kun je zelf al een anker bedenken dat perfect past bij je  

doel. Een plaatje of liedje bijvoorbeeld waardoor je meteen denkt aan 

wat je wil bereiken. Maar het kan ook zijn dat die prikkel nog niet  

bestaat. Dan is het mogelijk om er zelf een te creëren. Dit gaat het best 

tijdens het visualiseren. Je kan dan bepaalde muziek draaien (steeds 

hetzelfde liedje), een foto naast je op tafel zetten, iets eten tijdens het 

visualiseren (steeds hetzelfde, bijvoorbeeld altijd paprikachips, of altijd  

snoeptomaatjes of altijd een stukje pure chocola) of wierook branden. 

 

“Dromen is erg belangrijk. Je kunt alleen iets 

realiseren als je je er een voorstelling 

van kunt maken” 

George Lucas – filmproducent van o.a. Star Wars en Indiana Jones 

 
 

VISUALISEREN – ZO DOE JE DAT 

Vooral in het begin is het belangrijk dat je een goed, duidelijk en  

concreet beeld hebt van je doel. Om het effect zo groot mogelijk te 

maken is het dus goed dat je weet hoe het eruit ziet als je je doel hebt 

bereikt. Kies een rustig moment en ga er goed voor zitten. Zorg dat het  

anker/de prikkel die je gekozen hebt in de buurt is. Dus leg de foto op 

tafel, zet dat ene liedje op of houd je snack binnen handbereik. 

Adem nu eerst helemaal uit tot er echt geen lucht meer uit je longen 
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komt. Adem vervolgens zo diep mogelijk in. Herhaal dit een paar keer, 

eindig uiteindelijk met een uitademing. Je bent nu in staat van rust. 

In de vorige module heb je al gelezen over het zo concreet mogelijk  

omschrijven van je doel. Pak dit verhaal er nog eens bij en lees het 

goed. Je kan het ook voorlezen en inspreken op je telefoon. Probeer 

je verhaal zo goed mogelijk voor je te zien. Kijk recht vooruit en beeld 
je in dat er een projectiescherm hangt waar je verhaal als een film op 

afgespeeld wordt. 

 

Hoe vaker je dit doet, hoe duidelijker en realistischer het beeld voor je 

wordt. En uiteindelijk zal je anker ervoor zorgen dat het beeld vanzelf  

opgeroepen wordt. Als je je verhaal inspreekt, kun je het op elk gewenst  

moment terugluisteren en kun je zelfs als je in de auto of de trein zit je 

beeld oproepen. 

 

Hoe ‘gewoner’ en realistischer het beeld voor je wordt, hoe meer je  

ernaar gaat handelen en gemotiveerd bent je doel te bereiken. 

 
AAN DE SLAG 

Visualiseren is zoiets vanzelfsprekends dat we niet in de gaten hebben 

dat we het doen. Laat staan dat we ons realiseren wat het met ons  

lichaam en gedrag doet. Als je dat inziet, zie je ook de potentie van de 

kracht van visualiseren. 

 

We visualiseren eigenlijk de hele dag door: “Zul je zien, als ik straks op 

het station aankom, dat m’n trein net voor m’n neus wegrijdt,” of “Leuk,  

een middagje shoppen! Maar ik zal wel weer niks leuks tegenkomen,  

zo gaat het altijd.” Tegenovergestelde gedachten maken je veel sterker 

en veerkrachtiger. In plaats van dat je bij wijze van spreken je hoofd al 

laat hangen voor het kwaad is geschied, ga je met rechte schouders je 

dag tegemoet. 
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Ga oefenen met visualiseren. Gebruik daarbij de beschrijving van de 

vorige pagina’s: 
 

• Begin met een bestaande herinnering. Speel deze af in je hoofd en 

benoem alles wat je met je 5 zintuigen kan waarnemen: kleuren,  

geuren, smaken, geluiden en wat je met je huid voelt (bijvoorbeeld  

structuren van voorwerpen of temperatuur). 

• Als je dat een paar keer geoefend hebt, kun je hetzelfde doen met  

je doel. Gebruik daarbij je concrete omschrijving uit stap 2. Benoem 

ook hier alles wat je met je zintuigen kan waarnemen. 

• Kies een beeld uit wat je aan deze visualisatie linkt, een anker. Het  

kan een foto zijn die als achtergrond op je telefoon hebt of een 

plaatje uit een tijdschrift dat je in je portemonnee bij je draagt. Kies 

een afbeelding die ervoor zorgt dat je altijd aan je doel denkt,  zodra 

je het ziet. 

• Blijf oefenen met deze visualisatie en dit anker. Hoe sterker het 

Pavlov-effect, hoe beter! 
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NOTES 
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