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Casus Steven
Steven meldde zich bij mij met 

psychosomatische klachten na een 

incident op zijn werk. Hij had veel 

last van stress, was prikkelbaar, sliep 

slecht, voelde zich somber, had een 

kort lontje en voelde zich eenzaam en 

onbegrepen. Hij was gefrustreerd, 

vaak boos en piekerde ook veel. 

Steven is een zeer intelligente man 

van 43 jaar, getrouwd met Dorine 

en vader van twee kinderen. Beide  

kinderen hebben de diagnose 

hoogbegaafd gekregen. Het 

vermoeden bestaat dat Steven ook 

deze eigenschap heeft. Zijn huwelijk 

staat onder druk, er is geen intimiteit 

meer en ze leven min of meer langs 

elkaar heen. 

Het incident betrof een 

arbeidsconflict met zijn 

medewerkers. Als leidinggevende 

was hij eindverantwoordelijk 

voor een afdeling van nieuwe 

technologieën op het gebied van 

IT toepassingen. De communicatie 

met de medewerkers van zijn 

team verliep buitengewoon stroef: 

Steven had uitgesproken ideeën 

over hoe hij het graag wilde en 

is heel resultaatgericht, echter 

de medewerkers begrepen hem 

vaak niet, wat tot spanningen 

leidde. Daarbij was er vanwege 

een ingrijpende reorganisatie 

veel onduidelijkheid over de 

structuur, verantwoordelijkheden 

en bevoegdheden van het werk, 

waardoor Steven onder hoge druk 

stond en deadlines in het gedrang 

kwamen. Op een gegeven moment 

escaleerde dit alles: hij barstte in 

woede uit en zat daarna trillend 

achter zijn computer, hij kon niet 

meer functioneren. Steven meldde 

zich ziek. 

Steven vertelde ook dat hij in zijn 

puberteit gedurende lange tijd 

depressief is geweest. Deze gevoelens 

staken nu weer de kop op. Steven 

voelt zich anders dan anderen 

en heeft daar veel last van. Als 

ontspanning ontwikkelt hij zijn eigen 

programmeertaal, dat is een hobby 

waar hij veel voldoening in vindt. Hij 

kan dan zijn eigen ding doen en zich 

terugtrekken in zijn eigen wereld 

zonder dat hij last heeft van andere 

verstoringen vanuit zijn sociale 

omgeving. 

Ruimtelijke diagnostiek: twee 
‘linker’ hersenhelften
Het feit dat hij het gevoel heeft dat 

hij anders is dan anderen zorgt 

voor een vervelend  en neerslachtig 

gevoel. Anders zijn dan anderen 

hoeft uiteraard niet altijd een 

negatieve lading te hebben. Juist het 

anders zijn maakt hem ook uniek. 

Als psychosociaal therapeut ben ik al jaren fan van mentale ruimte psy-

chologie en diagnostiek. Het MSP-Depressie onderzoek naar een nieu-

we methodiek, gebaseerd op mentale ruimte voor de behandeling van 

depressie, is in mijn werk als therapeut een belangrijk keerpunt geweest. 

De methodieken vanuit de mentale ruimte psychologie en diagnostiek 

zijn bijzonder effectief gebleken bij de behandeling van cliënten die wor-

stelen met persoonlijke issues en/of problemen in het sociale domein. In 

onderstaande casus schets ik het behandeltraject van een hoogbegaafde 

cliënt, die op zoek was naar meer levensvreugde, met gebruikmaking van 

mentale ruimte diagnostiek (MSD) en mentale ruimte psychologie (MSP). 

Om privacy redenen zijn de namen van de betrokken personen veranderd.

‘Hij ervoer zijn depressie als 
een donkere wolk die om 
hem heen hing en hem 
dreigde te overspoelen’ 
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Het overheersende gevoel dat hij nu 

ervaart is echter ‘ik hoor er niet bij’ 

(out-group), met als de bijbehorende 

gedachte ‘ik ben niet belangrijk’: 

een belemmerende overtuiging op 

identiteitsniveau (Bateson/Dilts). 

Voor mensen met autisme, hoogbe-

gaafdheid of het syndroom van 

Asperger is het vaak lastig om 

mensen dichtbij te ervaren, omdat 

ze zo prikkelgevoelig zijn. Vanuit de 

mentale ruimte diagnostiek gaan 

wij ervan uit dat mensen met het 

syndroom van Asperger als het 

ware twee linker hersenhelften 

hebben: ze zijn sterk gefocust op 

resultaat. De rechter hersenhelft is 

met name verantwoordelijk voor 

de sociale en emotionele omgang. 

Als oplossing voor teveel prikkels 

schuiven zij anderen in hun mentale 

ruimte verder weg. Dit heeft dus 

direct consequenties voor de sociale 

omgang, in het geval van Steven 

bijvoorbeeld met collega’s op de 

werkvloer, en het staat empathie 

en nabijheid in de weg.  Wanneer 

mensen in zijn mentale ruimte 

komen en (te) dichtbij zijn, wordt 

dat door Steven ervaren als druk 

en voelt hij irritatie. Aan de andere 

kant, mensen zijn sociale wezens en 

willen er ook graag bij horen. Deze 

twee aspecten zijn bij Steven met 

elkaar min of meer in conflict, met 

als mogelijk resultaat een depressief 

en eenzaam gevoel. Hij wil zich 

graag begrepen voelen, maar als 

je mensen in de mentale ruimte 

verder van je weg schuift, voel je 

je juist eenzaam en ervaar je geen 

emotionele verbinding. Dit innerlijke 

conflict zorgt bij Steven ook voor veel 

energieverlies. 

Nevenstaand plaatje laat mooi de 

focus van mensen met twee linker 

hersenhelften zien, volgens de 

theorie van de mentale ruimte.

Donkere wolken als metafoor 
voor depressie
Het anders zijn zorgde bij Steven 

voor een gevoel van eenzaamheid en 

depressie. Ik vroeg Steven vervolgens 

waar hij zijn depressie ervaart, in of 

buiten hemzelf. Hij ervoer dit als een 

soort donkere wolk die om hem heen 

hing en hem dreigde te overspoelen.  

Zijn huidige copingmechanisme 

was om achter zijn computer te 

zitten, als vorm van afleiding, want 

dan verdwenen de donkere wolken 

als het ware naar de achtergrond. 

Echter zodra hij daarmee klaar was, 

kwamen de donkere wolken weer 

terug. De depressieve gevoelens 

zorgden ook voor een gevoel van 

zinloosheid, terwijl zingeving, het 

hoogste logische niveau, voor hem 

heel belangrijk is. Steven wil graag 

betekenis geven aan de mensheid: 

een generalisatie, en bovendien wel 

een heel grote doelgroep, waardoor 

het gevoel van zinloosheid vanwege 

zijn huidige onvermogen alleen 

maar sterker werd. 

De problemen die Steven ervaart 

zijn door het werken met de mentale 

ruimte diagnostiek veel helderder 

geworden. Depressie is in feite de 

verschijningsvorm van het probleem 

dat erachter schuil gaat (Derks, 

2016). In de metafoor van de donkere 

wolk ziet Steven de wereld door die 

donkere sluier heen, waardoor zijn 

waarneming 

negatief wordt 

beïnvloed. De 

oplossing ligt 

in het zoeken 

naar wat er 

schuilgaat 

achter die 

donkere 

wolken, 

zodat er weer 

licht in de 

duisternis kan 

komen. 

Het behandeltraject
Vooropgesteld: een behandeltraject 

is uiteraard altijd maatwerk 

waarbij de problematiek van de 

cliënt centraal staat en dus ook de 

volgordelijkheid bepaalt ‘wanneer 

doen we wat’. 

Om de beperkende overtuigingen 

‘ik hoor er niet bij’ en ‘ik ben niet 

belangrijk’ te transformeren, 

zijn we eerst aan de slag gegaan 

met de zogenaamde ‘structuur 

van een overtuiging’ (Derks & 

Hollander, 1996) om helder te 

krijgen welke feiten en criteria aan 

deze overtuigingen ten grondslag 

liggen. Daarbij kwam aan het licht 

dat de wortels van deze beperkende 

overtuigingen lagen in zijn jeugd. 

Het (streng) christelijke geloof 

was een heel bepalende factor en 

heeft een wig  gedreven in het 

gezin van herkomst. Het stamgezin 

heeft Steven ervaren als los zand. 

Via het familiepanorama (Derks, 

2002) hebben wij deze problemen 

aangepakt, en vermogens 

overgedragen naar zijn voorouders, 

waardoor er voor Steven meer 

acceptatie mogelijk was, met name 

jegens zijn moeder. 

In de volgende sessie hebben wij de 

posities onderzocht van zijn huidige 

relaties in de mentale ruimte. Wie 

staat er in zijn inner cirkel en wie 

valt daarbuiten? 

Zijn vrouw Dorine staat ver weg, 

buiten de intieme kring. Zij staat ook 

niet op een plek waar je normaliter 

een partner zou verwachten: dichtbij 

of naast hem. De kinderen staan wel 

dichtbij, en Steven en de kinderen 

zijn op elkaar gericht. Vriendin 

Lieneke staat ook in zijn intieme 

kring. Steven koestert warme/

verliefde gevoelens voor haar, echter 

hij heeft geen relatie met haar. Hij 

kan wel heel goed met haar praten.  

Zijn vrienden Peter, Ewoud en 

Martijn ervaart hij als steuntjes in de 

rug. Zij staan net buiten zijn intieme 

kring, maar zouden van Steven best 

een beetje dichterbij mogen komen.

Het werk staat op een prominente 

plaats: recht voor hem, en in feite 

blokkeert het werk het zicht op zijn 

toekomst. Als je depressief bent, 

heb je ook geen toekomstbeeld. 

Zijn werk staat als het ware dus 

ook in de weg. Het werk is ook heel 

bepalend voor de beleving van 

zijn identiteit: Steven IS zijn werk 

(identiteitsniveau), in plaats van dat 

hij zijn werk DOET (gedragsniveau).  

We hebben vervolgens gewerkt 

aan de verschuivingen van deze  

personificaties** (Derks, 2002) die 

in dit sociale panorama wenselijk 

zouden zijn. Het zich bewust 

worden van de posities van deze 

personificaties hielp Steven al in 

belangrijke mate om veranderingen 

te bewerkstelligen, er vonden als het 

waren al spontane verschuivingen 
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plaats. Zijn vrienden mochten wat 

dichterbij komen en zijn wens was 

dat Dorine ofwel vertrekt uit zijn 

sociale panorama of juist naast hem 

komt te staan (de partner positie). 

Dat was voor hem nog niet helemaal 

duidelijk.

Belangrijk voor zijn toekomstbeeld 

was ook dat het werk opzij werd 

geschoven, zodat de focus niet meer 

alleen daarop ligt.  Door de mensen 

in zijn intieme kring ervaart hij 

gevoelens van liefde, genegenheid, 

gezien zijn en eigenwaarde. Deze 

gevoelens zouden nog meer mogen 

groeien. Na deze interventie 

kwam er meer lucht en kon hij zijn 

toekomst helderder voor ogen zien. 

Het spanningsveld tussen ‘afstand en 

nabijheid’ kan één van de oorzaken 

zijn van zijn depressieve gevoelens, 

immers door zijn hoogbegaafdheid 

heeft Steven moeite met teveel 

prikkels vanuit zijn sociale omgeving, 

waardoor hij zich graag terugtrekt. 

Feit blijft uiteraard wel dat hij, als 

sociaal wezen, ook behoefte heeft 

aan genegenheid en liefde. Als 

rolmodel voor de verlichting van zijn 

depressieve gevoelens noemde hij de 

natuurkundige Richard Feynmann: 

hij was heel intelligent, een goede 

verteller en hij was goed in het 

onderhouden van sociale contacten, 

en had ook vrede gesloten met de 

persoon die hij van binnen is. De 

overtuiging die hij omarmde was: ‘ik 

ben een goed mens’, iets wat Steven 

ook graag wilde gaan geloven. 

Door het overbrengen van deze 

vermogens op zijn jongere Zelf 

kwam Steven meer in balans met 

zichzelf en voelde hij zich lichter en 

gelukkiger.  

Het resultaat
Steven heeft in totaal twaalf 

therapiesessies gehad. Hij heeft 

zijn doelen bijgesteld: zijn doel is 

nu om zichzelf te zijn – altijd en 

overal -  en met name werkplezier 

neemt een veel belangrijker plaats 

in. Hij voelt zich minder eenzaam, 

is vrolijker en zijn piekergedachten 

zijn verdwenen. Naast de cognitieve 

en mentale ruimte interventies, zijn 

we gedurende het proces aan de slag 

gegaan met Mindfulness (MBCT) 

om zijn geest en lichaam meer tot 

rust te brengen. De stressreacties 

van zijn lichaam werden hierdoor 

verminderd, hij sliep veel beter en 

had ook geen piekergedachten meer. 

Steven heeft de keuze gemaakt om 

zijn baan op te zeggen en werkt nu 

als ZZP’er op projectmatige basis, 

waarbij hij zich laat inhuren door 

grote organisaties. Dat past hem veel 

beter, hij houdt nu zelf de regie en 

heeft een betere balans gevonden 

tussen werk en privé. 

Werk staat niet meer prominent op 

de voorgrond en hij ervaart zichzelf 

nu als ‘Steven 2.0’.

Daarom Mentale Ruimte 
Diagnostiek
Mentale Ruimte Diagnostiek 

geeft je als therapeut inzicht 

om psychologische processen te 

begrijpen vanuit een heel andere 

invalshoek, waarbij het ‘onbewuste 

weten’ bewust wordt . Het paradigma 

van Mentale Ruimte Psychologie 

geeft heel helder de patronen weer 

in hoe mensen hun relaties, emoties, 

vaardigheden en psychologische 

problematiek representeren in 

hun mentale ruimte. Door hiervan 

gebruik te maken in psychotherapie 

gaat er een heel nieuwe wereld open 

en worden de behandelsessies sneller 

en effectiever. n

**personificatie: Waar wij in de mentale 

ruimte anderen lokaliseren, bepaalt de 

relationeel-emotionele betekenis van die 

relatie. De emotionele invloed van die 

beelden zorgt voor ervaringen zoals steun 

en confrontatie, macht en onmacht, 

liefde, aversie, adoratie, nabijheid en 

afstand. Deze mentale constructen 

worden personificaties genoemd.
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 Diaspoor, Academie voor LevensKwaliteit, Capelle aan den IJssel, tel: 010 - 2588780, www.diaspoor.nl
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 Feedback Training & Consulting, Klundert, tel: 016 - 8471769, www.feedbackconsulting.nl

 Heart Systems Nederland, Geulle, tel: 06 - 21552778, www.heartsystems.nl

 Hogeschool de Kempel, Helmond, tel: 0492-514400, www.kempel.nl

 IEP - Instituut voor Eclectische Psychologie, Nijmegen, tel: 024 -3230837, www.iepdoc.nl

 IM-Pact Opleidingen, Middelburg, tel: 06 - 51370269, www.impactopleidingen.nl

 InnerQi, Grou, tel: 085-7605010, www.innerqi.nl

 Instituut Menz, Arnhem, tel: 026 - 3764533, www.instituutmenz.nl

 Instituut voor PsychoEconomie, Oisterwijk, tel: 013 - 5234948, www.ivpe.nl

 JBL Trainingen, Bathmen, tel: 06 - 29545832, www.jblt.nl

 Kern Training & Coaching, Medemblik, tel: 06 - 51240600, www.kern-coaching.nl

 Licht & De Boer, Warnsveld, tel.: 0575 - 473821, www.lichtdeboer.nl

 Likewise Academy for NLP & Coaching, ‘s-Graveland, tel: 035 - 5415542, www.likewiseacademy.nl

 Mind Academy training & personal coaching, Heiloo, tel: 0800 - 0200222, www.mindacademy.nl

 Mindable, Hoorn, tel: 0229 - 239935, www.mindable.nl

 NLP Academie, Nieuw Vennep, tel: 085-3012007, www.nlpacademie.nl

 NLPUNI, Ouderkerk aan den IJssel, tel: 06 - 53412082 www.nlpuni.nl 

 Novalife NLP Opleidingen, Benthuizen, tel: 06 - 42208127, www.novalife.nl

 NTI-NLP - Nederlands Trainingsinstituut voor NLP, Limmen, tel: 072 - 5053501, www.ntinlp.nl

 Paul Lenferink NLP opleidingen, Einighausen, tel: 06 - 49745493, www.paullenferink.nl

 Phoenix Opleidingen, Utrecht, tel: 030 - 2711383, www.phoenixopleidingen.nl

 Plata Opleidingen, Leiden, tel: 071 - 5234844, www.platafoundation.nl

 Response Instituut, Roermond, tel: 0475 - 211286, www.response-instituut.nl

 SenSolid, Groningen, tel: 0852 - 220902, www.sensolid.nl  

 UNLP Instituut voor Communicatie en Persoonlijke Ontwikkeling, Amsterdam, tel: 020 - 2610707, www.unlp.nl

 Vidarte, ‘s-Hertogenbosch, tel: 073 - 6440936, www.vidarte.nl

 PNL Portugal, Portugal, tel: 0035 - 1966534705, www.pnl-portugal.com

 

Adreslijst NVNLP aangesloten instituten 

Onderstaande NLP-opleidingsinstituten zijn aangesloten bij de NVNLP en hebben zich gecommitteerd aan 
de NVNLP-kwaliteitsnormen voor hun NLP-opledingen en -trainers


