
  

De wondere wereld  
van je zintuigen 
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Wat een prachtige dag is het vandaag. Vanochtend ben ik al 
vroeg even naar buiten gegaan. Je voelt de heerlijke lente 

temperatuur, de wind door je haren. Ik hoor dat de vogels druk 
in de weer zijn. Ik kijk wat rond in mijn tuin, zie de eerste 
krokussen, sneeuwklokjes en dat er al nieuwe knoppen 

ontstaan. Ik geniet van iedere kleine verandering, want niets 
blijft hetzelfde. Terug zet ik een lekkere kop koffie, wat kan ik 

genieten van de geur en smaak.  

En dit nemen we allemaal waar met onze zintuigen. Het is zo 
vanzelfsprekend dat we er meestal niet over na denken. Zien, 
horen, voelen, ruiken, proeven, zijn de zintuigen die iedereen 
gebruikt.  

Zonder onze zintuigen kunnen we de wereld om ons heen niet 

ervaren. Vraag je mensen naar een gezamenlijke ervaring, dan 
krijg je verschillende verhalen terug. Hoe dat kan? Iedereen 
beleeft dat moment met zijn/haar eigen zintuiglijke voorkeur en 
slaan we op in ons geheugen als Beelden (visueel), Geluiden 
(auditief) en Gevoelens (kinesthetisch). Dit zijn de 3 
belangrijkste.  Daarnaast is er Geuren (olfactoir), Smaken 

(gustatoir) en Taal (interne dialoog). De manier waarop we 
informatie opslaan binnen de vijf zintuigen (VAKog)noemen we 
representatiesystemen. 
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Inleiding 



Ken jij je eigen voorkeur? En de voorkeur van andere mensen? 
In welk zintuig ben jij het ‘beste’? 

Richard Bandler en John Grinder (grondleggers NLP) ontdekten 
dat er een verband is tussen jouw zintuiglijke voorkeur en welke 
woorden/uitdrukkingen(verbaal)  jij gebruikt. En hoe je non-
verbaal communiceert, zoals je lichaamstaal (fysiologie) en 
tonaliteit van de stem. Zo ontdekten zij dat er patronen te 

onderscheiden waren, dat mensen op verschillende 
‘golflengtes’ communiceren. 

Iedereen heeft zijn eigen voorkeur, ook jij. En als je je voorkeur 
kent, kun je ook meer rekening houden met andermans 
voorkeuren en dit meenemen in de manier waarop jij 
communiceert.   
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Inleiding 



Met je ogen zie je de wereld om je heen. Je ziet kleur en je ziet 
beweging. Het is een ruimtelijk zintuig. De omgeving is 
driedimensionaal. Je ziet iets hoog of laag, dichtbij  of ver weg. 
Met die ogen kun je ook lezen. Je ogen helpen je ook om 
iemand geestelijk te lezen. In dat geval lees je onder andere 
iemands lichaamstaal. 

¤  Mensen die visueel zijn zitten/staan vaak rechtop, met de 
ogen naar boven gericht.  

¤  Ze zitten vaker naar voren op hun stoel en zijn meestal goed 
georganiseerde, verzorgde mensen.  

¤  Zij onthouden door het zien van beelden en zijn minder 
gauw afgeleid door lawaai.  

¤  Uiterlijk is voor hen belangrijk.  

¤  Mensen met een visuele voorkeur zijn goed in spellen, 
herinneren zich iets door het zien van plaatjes.  

¤  Vaak vinden zij het lastig om mondelinge aanwijzingen te 
onthouden omdat hun gedachten geneigd zijn af te 
dwalen. 

¤  Praten vaak snel.  

¤  Zij lezen liever zelf, dan voorgelezen te worden.  

¤  Geneigd woorden te gebruiken als: tot ziens, ik zal er naar 
kijken, ergens op richten, bekijken, duidelijk zijn. 

¤  Ademen vaak vanuit het bovenste deel van hun longen. 
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Zintuig: Zien - Visueel 



Met je oren hoor je geluid. Er bestaan verschillende soorten 
klanken. Er is bijvoorbeeld muziek en er is taal. Met geluid kun je 
ook een emotie uitdrukken. Kinderen zijn daarin het meest 
primair. Zij huilen als zij hun ongenoegen willen uiten. Zij kraaien 
van plezier als het petje vrolijk staat. Ook met de oren kun je 
leren onderscheiden. Je herkent woorden of je herkent klank en 
muziek. Ook dit zintuig werkt met de hersenen samen. Horen is 
zo ook een geestelijke activiteit. 

¤  Een karakteristieke eigenschap van iemand die auditief is 
ingesteld, is dat zij vaak in zichzelf praten en dat ze 
gemakkelijk worden afgeleid door geluid.  

¤  De ogen bewegen zich vaak opzij.  

¤  Ze leren het beste door te luisteren, praten en het opnieuw 
te zeggen.  

¤  Zij kunnen gemakkelijk iets herhalen.  

¤  Houdt van verbale feedback en houdt ervan om dingen 
goed door te spreken.  

¤  Onthoudt verbale instructies erg goed. en houden 
gewoonlijk van muziek en praten door de telefoon.  

¤  Auditief ingestelde mensen vinden het prettig om te horen 
hoe ze het doen.  

¤  Geneigd woorden te gebruiken als: luisteren, spreken, 
horen, luid en duidelijk. 

¤  Ademen vaak vanuit het midden van hun longen. 

 
6 

Zintuig: Horen - Auditief 



De handen zijn daarvoor het meest toegerust. Je kunt ermee 
voelen wat voor vlees je in de kuip hebt. Qua vormen van 
aanraking heb je er bovendien veel mogelijkheden mee. Je 
kunt er bijvoorbeeld iets of iemand mee aanraken. In menselijk 
contact zou je iemand kunnen strelen of juist kunnen slaan. In 
het donker kun je met je hand ergens de vorm van voelen. Of 
hoe ver iets bij je vandaan is. Inzicht in een ruimte geeft de 
tastzin zo ook. 

¤  Mensen met een kinesthetische voorkeur zitten/staan vaak 
een beetje ingezakt en bewegen en spreken vaak rustig.  

¤  Zij zoeken contact met hun gevoel om een goed gevoel te 
krijgen bij wat ze doen.  

¤  Ze zijn gevoeliger voor aanrakingen.  

¤  Ze staan over het algemeen ook dichtbij mensen en raken 
ze vaak aan.  

¤  Ze bewegen veel en onthouden en leren door te doen. 

¤  Voor wat betreft kleding is het vooral belangrijk dat het 
lekker zit.  

¤  Geneigd woorden te gebruiken als:  door de vingers 
glippen, aanboren, grijpen, handvat bieden. 

¤  Ademen vaak onder in de longen en ziet dan ook de buik 
op en neer bewegen als ze ademhalen. 
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Zintuig: Voelen - Kinestetisch 



Zintuig: Ruiken 
Geuren snuif je op met je neus. Sommige geuren associeer je 
met gevaren. Als je rook ruikt dan is er wellicht vuur. Je 
reukzintuig heeft zo ook een beschermende functie. Je ruikt of 
iets in orde is of niet. De neus is natuurlijk tevens inzetbaar om 
wat lekkers te ruiken. Een heerlijke parfum of een smakelijk 
gerecht. 

Zintuig: Proeven 
Van een smaak neem je kennis met je mond. De smaakpapillen 
op je tong laten je onderscheiden wat je opeet. Je mond tast 
ook af wat betreft de vorm en de textuur. Ook hier heeft het 
zintuig een beschermende functie. Niet alles is immers voor 
consumptie geschikt. Bepaalde waren zijn zelfs uitermate 

schadelijk. De mond waakt ervoor dat je niet ergens ziek van 
wordt. 

Uit onderzoek blijkt dat veel mensen een onbewuste voorkeur 
hebben voor het visuele, auditief tonale, kinesthetische of 
auditief digitale zintuigelijk systeem. Het olfactorische en 
gustatorische zintuig komen eigenlijk niet voor als communicatie 

voorkeur.  
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Zintuigen: Geur en Smaak 



Auditief digitaal is een afgeleid voorkeurssysteem. Dit is een 
aangeleerde voorkeur, hier wordt je niet mee geboren. Als 
mensen rechtsonder naar beneden kijken, roepen ze dit 
systeem aan. Je kunt je voorstellen als iemand zo druk is in zijn 
hoofd, er geen ruimte is om naar buiten gericht te zijn, 
waardoor ze zich afsluiten van hun omgeving. 

¤  Mensen met een auditief digitaal voorkeurssysteem praten 
vaak in zichzelf, gaan met zichzelf een gesprek aan.   

¤  De voorkeur van auditief digitale mensen gaat uit naar 
denken en vergelijken.  

¤  Ze houden ervan informatie gepresenteerd te krijgen in 
grafieken en tabellen  

¤  Ze herinneren zich dingen door bepaalde stappen, 
procedures, volgorden.  

¤  Ze willen weten of dingen logisch klinken, of het ergens op 
slaat.  

¤  Ze kunnen ook eigenschappen van andere 
representatiesystemen vertonen. 

¤  In hun taalgebruik hebben ze voorkeur voor analytische 
woorden: denken, beslissen , overwegen, overleggen. Het 
zijn veelal niet-zintuiglijk specifieke woorden.  
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Auditief Digitaal 



Visueel Auditief Kinesthetisch Ad 

Beeld Afstemmen Doen Uitvoeren 

Ophelderen Gehoord 
worden 

Gevoel Overwegen 

Schitterend Klinken Grip / houvast Begrijpen 

Gezichtspunt Presentatie Ongevoelig Beslissen 

Kleurrijk Sprakeloos Solide Kennis 

Schetsen Zogezegd Onderdrukken  Logisch 

Voorstellen Klankbord Aanpakken Opvatting 

Uitstraling Eentonig  Vlijmscherp Ontwikkelen 

Focus Toehoorders  Vormgeven Gedachte 

Zien Luisteren Verstand Hersenspinsel 

Inzicht Afratelen Drukkend Ontwikkelen 

Helder Zogezegd Warm Bezinnen 

Voorstellen Schreeuwen Knijpen Beredeneren 

Inkleuren Ongevraagd Volhouden Overleggen 

Waarnemen Geruchten Paniek Denken 

Observatie Eentonig Trilling Beslissen 

10 

Predikaten  

Predikaten zijn ‘proceswoorden’, woorden die weergeven in welk 
voorkeursrepresentatiesysteem men zich bevindt. Om beter af te 
stemmen op de ander, luister je naar de soorten woorden die 
mensen gebruiken en kun je je aanpassen aan het systeem van de 
ander. Je zit dan als het ware op dezelfde golflengte, je roept 
daarmee een gevoel van herkenning / vertrouwen op. 



Visueel Auditief Kinesthetisch 

Oogje in het zeil 
houden 

Aandacht geven Aan de touwtjes 
trekken 

Het ziet ernaar uit 
dat… 

Binnen 
gehoorafstand 

De kaarten op tafel 
leggen 

Kijk, ik bedoel … Horendol worden Ergens zorg voor 
dragen 

Voor zich uit staren Kletskous Hand in hand 

Kortzichtig Luid en duidelijk Kookpunt 

Om het hoekje kijken Op je tong bijten Scherp als glas  

Het lijkt mij dat Stilte voor de storm Stevig fundament 

In het licht van Van horen zeggen Voelt goed 

Mentaal plaatje Spinnen als een katje Voor elkaar krijgen 

Showen Woord voor woord Zachtaardig 

Perspectief Woordelijk herhalen Koude kikker 
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Predikaten - Uitdrukkingen 



Visueel Auditief Kinesthetisch Ad 

Ik zie wat je 
bedoelt 

Ik hoor wat je 
zegt 

Ik voel dat ik 
begrijp wat je 
zegt 

Ik begrijp je 

Ik wil dat je 
hiernaar kijkt 

Ik wil dit luid en 
duidelijk stellen 

Ik wil dat je hier 
grip op krijgt 

Ik overweeg 
iets  te 
communiceren 

Schilder ik een 
duidelijk beeld 

Klinkt wat ik zeg 
je goed in de 
oren 

Kun je dit in de 
vingers krijgen 

Begrijp je wat ik 
probeer te 
communiceren 

Het is nog wat 
mistig voor me 

Er gaat geen 
belletje rinkelen 

Ik ben er niet 
zeker van dat ik 
je kan volgen 

Ik ben er nog 
niet uit 

Mijn beeld van 
het leven is 
sprankelend en 
kristalhelder 

Het leven is in 
perfecte 
harmonie 

Het leven voelt 
warm en 
wonderbaarlijk 

Het leven is 
goed 
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Hoe pas je toe? 
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