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Ankeren:  
je emoties kiezen 
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“Het is de geest die goed of kwaad maakt. 
Die rampzalig of gelukkig maakt, rijk of arm” 

- EDMUND SPENSER - 



Hulpbronnen onder handbereik 

Ik heb al best wat mensen ontmoet die tegen mij zeiden dat ze niet 
graag (en niet goed kunnen) presenteren. Vaak hebben ze al een 
cursus Presentatievaardigheden achter de rug en leek op het eerste 
gezicht dat ze nu over alle vaardigheden beschikken om dit wel goed 
te kunnen doen.  

Alleen wat bleek? Het meest belangrijke hulpmiddel ontbreekt, 
namelijk de juiste emotionele gemoedstoestand. 

Wat zou het betekenen als mensen die een ander gevoel nodig 
hebben om overtuigend te kunnen presenteren, kunnen kiezen hoe 
ze zich willen voelen …. 

“Mensen beschikken over alle hulpbronnen die ze nodig hebben”.

Stel je voor, dat je je emoties kunt regelen. Wat zou er dan allemaal 
mogelijk zijn als je je gemoedstoestand op elke willekeurige 
gelegenheid kunt kiezen? 

Zoals: 
-  Wanneer je een belangrijke presentatie voor een grote groep 

verzorgt, je ervoor kiest om je zelfbewust in plaats van 
zenuwachtig te voelen. 

-  Wanneer je een lastig gesprek moet voeren, je ervoor kiest je 
stellig te voelen in plaats van gestrest. 

-  Wanneer iets onverwachts niet doorgaat, je ervoor kiest om kalm 
in plaats van onthutst te zijn. 
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¤  Een staat / stemming is de som van vele neurologische 
processen in ons lichaam: het totaal van ervaringen op een 
bepaald moment. De meeste staten ontstaan zonder dat we er 
bewust van zijn. We zien iets en reageren erop. Zoals je begrijpt, 
is de ene staat nuttiger dan de andere staat.  

¤  Welke factoren hebben invloed op je stemming?  

¤  Interne voorstelling/representaties:  
Wat en hoe je dingen verbeeldt of voorstelt en  
Wat en hoe je de dingen over een situatie tegen jezelf zegt 

¤  Fysiologie:  
Hoe neem je de wereld waar als je fysiek en soepel voelt of 
als je ziek of moe bent, je gespannen voelt 

¤  Stemmingen helpen je om actie te ondernemen die nodig zijn. 
Ze geven je focus op wat belangrijk is. Ongeacht eventuele 
afleidingen, een optimale stemming zorgt ervoor dat je tijdelijk al 
het andere aan de kant zet en je focus richt op wat je moet doen. 
Later pak je de draad weer op en geef je aandacht aan wat is 
blijven liggen. Dit heeft ook te maken met leven in het moment 
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De macht van stemming 

VAKOG 



¤  Een bekende quote van Alfred Korzybski is:  
“De kaart is niet het gebied. De woorden die wij gebruiken 
zijn niet de gebeurtenis die zij weergeven”. 

¤  Mensen handelen vanuit hun persoonlijk beeld van de wereld en 
niet vanuit wat de wereld werkelijk is, omdat we namelijk de 
wereld niet waarnemen zoals die daadwerkelijk is. Alfred 
Korzybski refereerde aan het feit dat je de wereld ervaart via je 
zintuigen (zien, horen, tast, reuk en smaak). De externe 
gebeurtenis (het gebied) is niet gelijk aan de interne voorstelling 
(de kaart). Alles wat wij waarnemen is dus een interpretatie.  

¤  Als je je zelf in staat bent om je stemming te veranderen, kun je 
daarmee je eigen gedrag veranderen. En als je je eigen staat 
kunt beheersen, beheers je daarmee ook hoe jij in een gesprek 
of situatie reageert. En dat is een krachtig gevoel dat je energie 
oplevert.  

¤  De interne kaart die we van de externe wereld maken, is 
gevormd door je waarneming en is nooit een exacte replicatie. 
Met anderen woorden, wat zich in de buitenwereld bevindt, kan 
nooit hetzelfde zijn als wat zich in je hersenen bevindt. Het 
model van de wereld dat we maken, is enkel een verwijzing naar 
de realiteit. Het is niet de realiteit zelf. 
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De kaart is niet het gebied 



¤  Je kunt dus positieve en negatieve stemmingen oproepen. 
Positieve stemmingen roepen positieve emoties op waardoor 
iemand zich krachtiger voelt en vol vertrouwen is. Er zijn ook 
stemmingen die geassocieerd worden met negatieve ervaringen. 
Ze doen ons denken aan dingen in het verleden die ons 
verdrietig, angstig, teleurgesteld of boos maakten. Emoties die 
opnieuw naar boven komen en in het hier en nu opnieuw worden 
ervaren. 

¤  Bevorderende stemmingen (om persoonlijk kracht uit te putten):  
¤  Geliefd 
¤  Vertrouwen 
¤  Innerlijke kracht 
¤  Blijdschap 
¤  Energiek 

¤  Verlammende stemmingen (die ons machteloos houden): 
¤  Depressie 
¤  Angst 
¤  Verdriet 
¤  Teleurgesteld 
¤  Wantrouwen 
¤  Frustratie 

¤  Ons gedrag = resultaat van onze stemming. Wij hebben het 
vermogen om je stemmingen te sturen. 
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Stemmingen 



Hoe doe je dat dan?

¤  Uit het communicatiemodel blijft dat wij allemaal ons eigen 
plaatje maken van de werkelijkheid. Een plaatje (interne 
representatie) kan ook geluiden en gevoelens met zich 
meedragen.  

¤  De plaatjes in je hoofd zijn vaak gedachten. Die gedachten kun 
je sturen door de  woorden die je kiest en waar je je aandacht op 
richt. Je gedachten leiden tot een bepaald gevoel, en 
gemoedtoestand of een stemming.  

¤  Wanneer je in staat bent om je stemming te sturen, kun je je 
gemoedstoestand kiezen. Het gaat er dan om een 
gemoedstoestand te kiezen die nuttig is in bepaalde situaties. 
Een hulpmiddel hierbij zijn ankers of rituelen. 

¤  Ankers zijn gebaren, symbolen of tekens die, wanneer je ze 
activeert, je direct in een bepaalde gemoedstoestand brengen. 
Je hoort een bepaald liedje en je bent weer even terug in dat 
moment. Je ziet een foto en je bent weer even terug in de 
heerlijke vakantie. In de yoga-les, zeg je ohm en breng je je 
vingers samen en er ontstaat direct ontspanning. Aan het einde 
van de dag in je dagboek opschrijven waar je dankbaar voor 
bent. Op die manier roepen ankers of rituelen stemmingen op. 
Als je je daar bewust gebruik van maakt, kun je krachtige 
hulpbronnen voor jezelf creëren, om te in te zetten om te 
bepalen hoe je je op een bepaald moment voelt. 
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Ankers en rituelen 



¤  Gedurende de dag wekken allerlei ervaringen emoties in je op: 
¤  Wanneer je het gezicht van iemand ziet die je dierbaar is, 

krijg je waarschijnlijk een goed gevoel 
¤  Wanneer je een bepaalde klank in een stem hoort, word je 

wellicht gespannen en ga je je angstig voelen. 
¤  Je ruikt de geur van viltstift en dat doet je onmiddellijk 

denken aan een belangrijke bijeenkomst die je vorige week 
bijwoonde. 

 
¤  Bepaalde externe prikkels kunnen in een 'split second' een 

bepaalde stemming oproepen van waaruit je handelt. Denk maar 
eens aan: 
¤  Het zoemen van een mug/wesp bij je oor of het alarmgeluid 

van je telefoon. 
¤  Op je rem trappen als reflex bij het te laat zien van een rood 

stoplicht. 
¤  De geur van een bepaalde aftershave die herinneringen 

ophaalt. 

¤  Deze dingen zijn allemaal ankers: het zijn prikkels die tot een 
reactie leiden. Een reactie kan een gevoel of emotie zijn, maar 
ook een gedraging. Welke vorm een reactie ook aanneemt, het 
verloopt hoogstwaarschijnlijk automatisch. Reageer je 
gedachteloos op een piep van je pc door automatisch naar je 
mailprogramma te schakelen om het bericht te lezen? 
Emotionele reacties verlopen vaak nog automatischer.  
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Ankers ontdekken 



¤  Ken je nog het experiment van Pavlov? In 1904 werkte Ivan 
Pavlov aan een onderzoek over spijsvertering. Pavlov stuitte er 
per ongeluk op dat honden beginnen te kwijlen (respons) 
wanneer ze denken dat ze voedsel (stimulus) krijgen 
aangeboden. Hij onderzocht dit verschijnsel door een signaal te 
geven en daarna de honden te voeren. Oorspronkelijk 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. Pavlov creerde daarmee een anker voor 
de honden. 

¤  In NLP stelt ankeren je in staat om prikkels op te sporen en 
vervolgens nieuwe prikkels in te stellen om andere gevoelens te 
weeg te brengen.

¤  Definitie ankeren:  
Wanneer iemand, die in een intensieve stemming verkeert, op 
het hoogtepunt van die stemming een specifieke stimulus krijgt 
toegediend, dan zijn beide (stemming en stimulus) neurologisch 
met elkaar verbonden. Ankeren kan ons helpen toegang te 
krijgen tot (gewenste) stemmingen uit het verleden die we 
kunnen verbinden met het heden. 
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Het ankeren 



¤  De taal van het onderbewustzijn bestaat niet uit woorden, maar 
uit beelden, geluiden en gevoelens. Zoals eerder vermeld in het 
verhaal over het ijsblokje, is het voelen gesplitst in tactiel en jouw 
reactie daarop: de emotie.  

¤  Ander voorbeeld: iemand legt een hand op je arm (tactiel) en de 
emotie die je daarbij krijgt is prettig of vervelend, afhankelijk van 
wie dat dat en met welke bedoeling. Net zoals wat je ziet en 
hoort onafscheidelijk is verbonden met een emotie, zo is ook 
tactiel gevoel verbonden met een emotie. Een streling is 
verbonden met een andere emotie dan een klap. 

¤  We gaan nu heel bewust een verbinding creëren tussen een 
ondersteunende emotie en een tactiel gebaar. 
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Het ankeren 



1.De eerste stap is om de persoon in de gewenste staat/stemming 
te brengen. Hiervoor laat je iemand zich een levendige ervaring uit 
het verleden herinneren. Het is belangrijk dat de persoon volledig 
geassocieerd in de gewenste staat zit. Mensen hebben hun eigen 
specifieke tempo om in een bepaalde stemming te komen, dat 
verschilt per persoon. Daarom is het belangrijk om te kalibreren. Je 
kunt ook vragen om jou aan te geven wanneer hij/zij in de gewenste 
stemming zijn en het piekmoment van de ervaring bereikt heeft. 
Bijvoorbeeld door met het hoofd te knikken, of een vinger te 
bewegen, of een ander teken te geven om jou aan te geven dat ze 
de piek van hun ervaring bereikt hebben. 

2. De tweede stap is om wanneer iemand de piek van zijn ervaring 
heeft bereikt er een bepaalde stimulus op los te laten. Als je toegang 
tot een bepaalde stemming hebt, anker het dan door iemand op 
dezelfde manier (met dezelfde druk) op dezelfde plek aan te raken. 
Merk op dat als de stemming intenser wordt, het anker geplaatst 
wordt. Hou het anker ongeveer 5 tot 15 seconden aan. Dus als je een 
kinesthetisch anker plaatst, dan raak je de persoon niet langer dan 15 
seconden aan. Als ze op d epiek van de ervaring zijn, laat je het anker 
los. In feite is dit dus altijd net na de piek, omdat het kalibreren van 
de afname van de intensiteit aangeeft, dat d epiek is geweest. 
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Vier stappen in ankeren 



3. De derde stap is om de stemming van de persoon te veranderen. 
Doorbreek de opgeroepen stemming, door hem/haar een rondje te 
laten lopen. Of vraag ze aan iets anders te denken: Ruik jij hier ook 
appeltaart? Laat ze in ieder geval een keer diep ademhalen. Dit 
noemen we de break state, het doorbreken van de opgeroepen 
stemming. 

4. De vierde stap is de test. Activeer op dezelfde manier als het 
geplaatst is en merk op dat de stemming wordt opgeroepen. 

De vier stappen van ankeren: 
1.  Laat iemand zich een levendige ervaring uit het verleden 

herinneren. 
2.  Breng een specifieke stimulus aan op het hoogtepunt. 
3.  Verander de stemming waarin de persoon verkeert dmv een 

break state. 
4.  Vuur het anker af als test. 

 

12 

Vier stappen in ankeren 



De kracht van het anker is afhankelijk van:

¤  Intensiteit van de ervaring:  
We zoeken altijd een volledige geassocieerde stemming om te 
ankeren. Om dit te checken kun je vragen: zie je jezelf of ben je 
in je eigen lichaam? Het is belangrijk dat de ander geassocieerd 
is (in hun eigen lichaam) met hun eigen ervaring.  

¤  Timing van het anker: 
Het anker moet voor de piek geplaatst worden en vlak na de 
piek worden losgelaten.  Als je te lang vasthoudt, kan het 
gebeuren dat iemand overgaat in een andere ervaring 
(stemming). 

¤  Unieke stimulus: 
Het is van belang om een anker op een uniek punt te plaatsen. 
Als het wordt geplaatst op een punt dat veel wordt gebruikt, kan 
het anker afzwakken doordat het in verschillende contexten 
wordt geactiveerd. Dus zoek als je een kinesthetisch anker wilt 
plaatsen, naar een specifieke plek op  het lichaam. Bijvoorbeeld 
je oorlel,  een knokkel, je bovenarm of het plaatsen van 
ringvinger tegen duim.  

¤  Herhaling: 
De manier waarop je het anker plaatst moet iedere iedere keer 
precies hetzelfde zijn.  Hoe vaak je je anker plaatst, en daarmee 
stapelt, hoe sterker de kracht van het anker. 
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De sleutels van het ankeren 


