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NLP Vooronderstelling: 
Oorzaak - Gevolg 
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“Onze twijfels zijn verraders, 
en veroorzaken dat we het goede verliezen 

dat we zouden kunnen winnen, 
doordat we onze pogingen vrezen.” 

- WILLIAM SHAKEPSPEARE - 



Maak jij je eigen keuzes of is er geen keuze  

De uitdrukking ‘aan de kant van de oorzaak staan’ wordt veelvuldig in 
de NLP gebruikt en is dan ook een van de meest belangrijke 
uitgangspunten bij effectieve verandering.  

Mensen die aan de kant van de oorzaak staan zijn er van overtuigd 
dat zij zelf invloed kunnen uitoefenen op datgene wat zij in het leven 
creëren en weten dat zij zelf de wereld en hun resultaten in de wereld 
zelf beïnvloeden. Zij gaan ervan uit dat de oplossing voor veel 
problemen ligt in een nieuwe en andere manier van waarnemen en 
denken.  

Een van de bewegingen die we kunnen maken is om nog meer aan 
de kant van de oorzaak te gaan staan. Als metafoor kun je je 
afvragen: ‘Stel dat je jouw leven als een bus ziet, zit je dan achterin 
de bus en geef je het stuur uit handen of heb je het gevoel dat je 
voorin zit en zelf het stuur in handen hebt?’. 

De basisvoorwaarde voor het maken van echte verandering en het 
behalen van succes is dat je bereid bent om aan de kant van de 
oorzaak te gaan staan. Het is hierbij zelfs interessanter om de 
overtuiging te hebben dat jij je eigen handelen zelf kan beïnvloeden, 
dan dat je precies weet welke achtereenvolgende stappen er 
genomen moeten worden.  
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¤  Hoe vaak ben je in een situatie geweest waarin je tegen jezelf 
zei: als ik dat zou hebben dan zou ik …. Of andersom als ik dit 
niet had gedaan, dan … Misschien herken je dit: Ik zou zo graag 
naar < …> willen, maar heb een vaste baan. Omdat ik een gezin  
heb, kan ik nergens heen.  

¤  Over het algemeen worden problemen weergegeven als 
oorzaak / gevolg. Een relatie tussen 2 dingen: oorzaak aan de 
ene kant en gevolg aan de andere kant. 

¤  Oorzaak / Gevolg – wat doet dit met jou? Neem je 
verantwoordelijkheid voor wat er ook gebeurt. Of leg je de 
verantwoording voor de keuze buiten jezelf. Of misschien sterker, 
zeg je tegen jezelf “Ik heb geen keuze want…”  
Waar word je blij van, voel je kracht en enthousiasme door je 
heen stromen of wanneer voel je je machteloos, niet in staat om 
verandering aan te brengen in de situatie en wat betekent dat 
gevoel dan voor je? 

¤  Elk mens heeft het vermogen om aan zijn eigen redeneringen 
betekenis te geven. Welke specifieke betekenis is afhankelijk van 
de verschillende subfilters die we kennen uit het 
communicatiemodel: herinneringen, beslissingen, waarden en 
overtuigingen. Als gevolg van de betekenis die wij aan een 
oorzaak / gevolg relatie geven ontstaat een emotie. Wij kunnen 
aan de emotie van onze eigen redenatie lijden: the feelings 
about our feelings. Vaak uit zich dat in een gevoel van 
lusteloosheid, moe zijn, geen zin. 

¤  Mensen zijn niet machteloos, mensen kunnen kiezen om iets te 
doen. Zet je dingen in gang, neem je verantwoording voor je 
acties, initieer je, beinvloed je? Of laat je je leiden door de 
redenen? Leg je de verantwoordelijkheid buiten jezelf? Waar sta 
jij? Welke keuzes maak je? 
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Het heft in handen 



¤  Als jij het heft van je eigen leven in handen neemt, als je inziet 
dat je zelf verantwoordelijk bent voor alles wat je nu doet en 
bent, hoe je eruit ziet, hoeveel geld je hebt, of je een relatie hebt 
of niet, als jij op zoek gaat naar je eigen hulpbronnen, als je de 
baas bent over je gedachten, dan levert dat je een ongekende 
kracht op – empowerment – dat is leven vanuit je eigen kracht. 
Het is een beslissing die je zelf neemt. 

¤  Wat is het verschil tussen iemand vragen om iets met je te gaan 
doen en het risico lopen dat die persoon nee zegt, of helemaal 
maar niets vragen, want dan hoef je niet teleurgesteld te worden 
… sterker nog, je weet nu tenminste zeker dat je teleurgesteld 
bent. 
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