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VERBALE SPIERBALLEN

Mensen kunnen en willen veranderen

MAAR

Willen niet veranderd worden



Onze personal assistant van het brein



Voorkomen van pijn

PA

Creëren van 
plezier 



Ideaal voor echte 
nood

Hitte
Gif

Auto’s die op je af 
komen

Stress
Irritatie

Weerwoord
Neuszucht
“ja maar”

non verbale neg 
communicatie

Vreselijk voor



S + R



ResponsStimulus

De natuur



ResponsgapStimulus

DE MENS



Tennisballen



Als je altijd + alles vangt wat er op je afkomt, 
bepaalt de gooier wat er gebeurt

Ben je dus re-actief. 

Dus bepaal zelf wat je wel/niet vangt

Keuzes maken—> verantwoordelijkheid nemen. 



Waar zit reactie/emotie in het brein en hoe 
reageert het binnen bepaalde situatie



Het brein schematisch





Amygdala



ONS EMOTIONELE BREIN

- angst
- stress
- boosheid 

+  lol
+  lust
+  geiligheid



Stoffen die vrij komen:

Adrenaline
Endorfine
progesteron
oxytocine



Lange termijn 
effect? 

Wie is de 
buurman?



Thalamus



Laat informatie door ons hoofd gaan door:

Oog
Oren
Neus
Tong
Tastzin



Amygdala Thalamus

“Gegevensregelaar”“Gevoelsregelaar”

GEPAARD OPGESLAGEN









Pre- frontale hersenkwab

is onze held



Controlekamer

Inhibitory neurons

ZIND neurons

werkt soms niet…..  :(



Amygdala

Pre frontale kwab

Thalamus



Wat merken we in het ziekenhuis hiervan?



Wat merken we op de OK hiervan?

De Chirurg bouwt zijn amygdala en thalamus op

De Anesthesioloog bouwt zijn amygdala en thalamus op

De AMW’er bouwt zijn amygdala en thalamus op

De Afdeling bouwt zijn amygdala en thalamus op

De Dag coordinator bouwt zijn amygdala en thalamus op

De ……… bouwt zijn amygdala en thalamus op

En jullie???



Wat je niet zegt, heeft meer 
invloed op wat de ander wel 

hoort

Tonaliteit
38%

Niet gesproken 
communicatie
55%

Verbaal
7%



Hoe kunnen wij dit beïnvloeden/ beste 
mee omgaan, om de “ helden” van 
communicatie in het ziekenhuis te 
worden 

Kunnen we andere partij het gevoel geven 
dat zij alles krijgen, maar wij dat eigenlijk 
sturen.



regels bij een geëxplodeerde PA

1. Houdt focus op het gewenste resultaat in de toekomst
90 sec regel

2. Snap dat je geen andere keuze hebt dan de andere
zich begrepen te laten voelen



Tot slot



Tot slot
1. Mensen kunnen en willen veranderen maar niet veranderd worden

2. het ego woont naast de amygdala

deze heeft een wens tot spreken, ALTIJD—> 
dus deze zullen ook altijd “zenden” bij een actieve amygdala. 

wil altijd voor zichzelf opkomen en niet rekening houden met andere

wordt dus extreem versterkt door die amygdala



Tot slot

3. Als mensen naar jou toekomen stel je dan de vraag: Willen ze dan iets kwijt of iets krijgen van je? Of misschien wel beide

4. Mensen starten nooit met de kern van hun verhaal, nooit! want dat is namelijk emotie tonen. 

5. Verbale spierballen houden dus hun mond wanneer ze te geëmotioneerd zijn als je het goed en verstandig wilt doen. 

Want…….



Tot slot

"Want spreken is zilver
Maar zwijgen is goud”! 



Still hungry
for more knowledge?

LET’S WORK TOGETHER 
TO ACHIEVE THIS. 






