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Dissociatie - Associatie 
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“Dat wat je heeft bevlogen, geeft je vleugels om uit te strijken, 
om vanuit vogelperspectief naar het talent dat in je huist te 

kijken” 
- Christopher Blok- 

 



Associatie - Dissociatie 

Herken je dit? Je hebt een bepaald overleg en je collega vertelt je 
hoe hij de situatie bekijkt, interpreteert en je denkt verbaasd: huh, 
hebben we het over dezelfde situatie? Je bent min of meer verrast 
dat je collega een totaal andere mening heeft en dat jij er niet 
opgekomen bent er zo naar te kijken. Ik denk dat we dit allemaal wel 
herkennen. 

En als je daar overdenkt dan is dat best opmerkelijk, of niet? 

Dezelfde situatie bekeken vanuit een ander perspectief. Oftewel wat 
eerst voor jou waar leek te zijn blijkt ineens in een ander daglicht te 
komen staan. 

Of misschien herken je dit: je hebt ooit met iemand een gesprek 
gehad: Waarbij je later dacht. Waarom heb ik dat gezegd Of dat had 
ik niet moeten zeggen. Dat als je weer aan denkt, je weer boos 
maakt? Dat je je totaal niet begrepen voelde je? 

Wat zou het je opleveren als je in dergelijke situaties bij jezelf kan 
blijven, als je een zekere afstand tot de ander kunt bewaren en 
Heb je wel eens ervaren dat je iets op een heel andere manier kon 
bekijken? Hoe handig en welkom kan dat soms zijn.  

Hoe handig zou het zijn als je in staat bent om jezelf en andere meer 
keuzemogelijkheden te geven? 
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Associatie - Dissociatie 

En dan nu een heel ander voorbeeld: Ga eens even lekker zitten en 
neem de tijd om aan een hele fijne vakantieherinnering te denken. 
Misschien kun je weer zien wat je toen zag, kun je weer horen wat je 
toen hoorde, kun je weer voelen wat je toen voelde, en hoe rook het 
er, en hoe smaakte het eten. Je bent weer daar en ervaart alles weer 
als toen. 

Associëren 
Je inleven in een situatie alsof het nu is. Iemand die geassocieerd aan 
het vertellen is, herbeleeft de situatie haast opnieuw. Door met al je 
zintuigen er in op die gebeurtenis in te gaan, heet associëren. Je 
voelt de gevoelens van de situatie. We associëren dagelijks, zo 
leggen we bijvoorbeeld verbanden tussen onze waarneming en onze 
eigen ervaringen en dat we met al onze zintuigen, bewust en 
onbewust. 

Associëren is vooral handig wanneer je een gemoedstoestand wilt 
oproepen. Associatie helpt je bijvoorbeeld ook met leren. Je leert 
veel sneller door iets te ervaren. Laat dingen gebeuren terwijl je 
middenin de ervaring zit – zonder deze ervaringen te willen 
begrijpen. 

Tell me, i will forget.
Show me, i will remember.

Involve me, i will understand.

(Vertel het me en ik zal het vergeten.
Laat het me zien en ik zal het onthouden.

Laat het me ervaren en ik zal het me eigen maken.) 
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Associatie - Dissociatie 

Dissociëren 
Dissociatie betekent dat je afstand neemt van iets. Als je afstand 
neemt van iets, dan kun je enkel horen en zien, maar je kunt dan niet 
voelen. Er zijn daarom per definitie geen emoties aan de orde als je 
in een gedissocieerde toestand zit.  
Je blijft dus in het hier en nu. Je bent toeschouwer van die situatie en 
geen deelnemer.  

Dissociëren is vooral handig als je feedback wil geven. Je wil namelijk 
feitelijke feedback geven over wat je ziet en hoort, zonder dat je je 
feedback kleurt en vervormt met persoonlijke, geassocieerde 
gevoelens. Ook handig dus als ergens de lading (emotie) af wilt halen 
om helder te kunnen denken. 

Je kunt herkennen of  iemand gedissocieerd is. Dat kun je 
bijvoorbeeld aan het woordgebruik herkennen. Er zitten geen 
emoties in en er worden woorden als ‘het’ en ‘die’ gebruikt (in plaats 
van ‘mijn’ of ‘jouw’). 

Ook kun je het aan de lichaamshouding herkennen. Het lichaam is 
niet voorovergebogen, maar het leunt juist achterover. Alleen de 
woorden lijken te tellen, terwijl je aan het lichaam kunt zien dat de 
persoon de situatie waarover verteld wordt, niet opnieuw aan het 
beleven is. 
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Associatie - Dissociatie 

Dissociëren – hoe doe je dat?
1.  Bekijk de situatie van een afstand, creeer ruimte voor jezelf, doe 

een stap achteruit of leun iets naar achteren op je stoel 
2.  Maak bijvoorbeeld het beeld kleiner en zet het verder weg. 
3.  Richt je met je ene zintuig op de huidige situatie (de stoel 

waarop je zit) en richt je met je andere zintuig op een vere beeld 
(kijk naar de situatie). 

4.  Zie jezelf in het beeld, terwijl je jezelf ziet in het nu, zittend op 
deze stoel. 

5.  Maak je lang en kijk omhoog, hiermee roep je het visuele 
representatiesysteem aan en blijf je uit je gevoel. 

6.  Spreek in de verleden tijd 
7.  Gebruik de voorvoegsel be-: beschouwen, bekijken, beluisteren, 

benoemen … 
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Driestaps dissociatie 

Een wijze man zei ooit: “Wisdom comes from multiple perspectives” 

Dissociëren in drie stappen betekent het toepassen van een dubbele 
dissociatie. Je neemt zoveel afstand dat je zelfs niet meer kijkt naar 
de situatie waar je bij betrokken bent. 

Het proces van de 3-staps dissociatie pas je toe bij lastige, 
overweldigende of negatieve ervaring. Dit is een vorm van dissociatie 
die je kan hepen om een situatie vanuit verschillende posities te 
kunnen beschouwen. Dit betekent dat je de situatie op een nog 
grotere afstand gaat bekijken en vanuit een een ander perspectief 
dan in de gewone dissociatie. Door niet meer rechtstreeks te kijken 
maak je de situatie weer hanteerbaar en verliest deze zijn 
overweldigende effect.  

 

 

 

 

 

 

Volgens het bovenstaande schema zie je jezelf kijken naar jezelf die 
zichzelf ziet (dubbele dissociatie). Het is de bedoeling om de 
gebeurtenis niet bewust te zien; dat bewust zien gebeurt wel vanuit 
de enkele dissociatie. In de 3de stap kijk je uitsluitend naar jezelf in 
2de stap, waarvan je weet dat die zichzelf in de gebeurtenis ziet, de 
1ste stap – de oorspronkelijke gebeurtenis. 
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Perceptional Positions 

Een wijze man zei ooit: “Wisdom comes from multiple perspectives” 
 
Deze wijze man was Gregory Bateson “Om een situatie zo goed 
mogelijk te kunnen beoordelen, is het belangrijk om deze situatie 
vanuit minimaal drie verschillende invalshoeken te benaderen”. 
Het model van de drie waarneemposities komt bij hem vandaan. 

Wat is Perceptual Positions?
Standpunten van waaruit je een interactie waar je zelf deel aan hebt 
kunt beschouwen.  
De drie waarnemingsposities zijn: 
1.  1e positie (je beschouwt de interactie vanuit jezelf) –  

ik-positie 
2.  2de positie (je beschouwt de interactie vanuit de ander)- 

 jij-positie 
3.  3e positie (je beschouwt de wisselwerking tussen jezelf en de 

ander)  
observatorpositie 

Het model van de waarneemposities kan je enorm helpen om 
situaties te beschouwen. 
Elke waarneempositie geeft je andere informatie. Je bekijkt de 
situatie vanuit verschillende invalshoeken. 

 



Eerste positie: 
-  Ik 

-  Geassocieerd in jezelf 

Tweede positie: 
-  Jij 

-  Geassocieerd in de ander / 
Gedissocieerd in jezelf 

Derde positie: 
-  Zij 

-  Observator 
-  Gedissocieerd in jezelf 

& de ander 
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Perceptual Positions Model 

Het model van de waarneemposities kan je enorm helpen om 
situaties te beschouwen. 
 
Elke waarneempositie geeft je andere informatie. 
Dezelfde situatie bekeken vanuit een ander perspectief. Oftewel wat 
eerst voor jou waar leek te zijn blijkt ineens in een ander daglicht te 
komen staan. 
 
Door in de verschillende posities te stappen, ga je ervaren dat je iets 
op een heel andere manier kan bekijken. En hoe handig en welkom 
kan dat soms zijn. Immers iedereen heeft een positieve intentie met 
zijn of haar gedrag 
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Perceptional Positions - hoe 

variant 1 – zelf / alleen

¤  Neem een gesprek in gedachten met iemand waar je het niet 
goed mee kan vinden of een gesprek waar je heel veel moeite 
hebt ervaren met de ander. 

¤  Ruimtelijke ankers opzetten 
¤  Kies locaties voor de verschillende perceptuele posities: 

¤  Ik 
¤  De ander 
¤  Observator 

¤  Belangrijk: sterk ‘verankerd’. Elk moet worden ingesteld: 
¤  Volledig geassocieerd 
¤  Sterk 
¤  Uniek 

¤  Stap positie 1 – ervaar hoe het is om in deze positie te zijn – stap 
eruit / break state 

¤  Stap positie 2 – ervaar hoe het is om in deze positie te zijn – stap 
eruit / break state 

¤  Stap positie 3 - – ervaar hoe het is om in deze positie te zijn – 
stap eruit / break state 
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Perceptional Positions - hoe 

variant 2 – drie personen
 
¤  Ruimtelijke ankers opzetten: vloerankers of stoelen 
¤  Kies locaties voor de verschillende perceptuele posities: 

¤  Ik 
¤  De ander 
¤  Observator 

¤  Stap zelf als 1e in positie 1 – ervaar hoe het is om in deze positie 
te zijn – stap eruit / break state 

¤  De ander stapt positie 2 – ervaar hoe het is om in deze positie te 
zijn – stap eruit / break state 

¤  De observator Stapt in positie 3 - – ervaar hoe het is om in deze 
positie te zijn – stap eruit / break state 

¤  Deel ervaringen en wissel van posities (iedereen doet iedere 
positie) 


