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NLP Submodaliteiten 
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“Niets heeft enige macht over mij, 
anders dan die welke ik eraan geef middels 

mijn bewuste gedachten.” 
-  Anthony Robbins - 

 



De structuur van de betekenisgeving 

Wist je dat we ongeveer per dag 5.000 gedachten hebben? En dat 
ongeveer 90% over hetzelfde onderwerp gaat? We weten inmiddels 
dat we zelf kunnen kiezen waaraan we willen denken. Zo kun je 
steeds aan leuke dingen denken en je kunt ervoor kiezen om aan 
minder leuke dingen te denken. Alleen mensen kiezen (meestal 
onbewust) om zo’n 90% aan dezelfde, minder leuke dingen te 
denken.  

We zijn de regisseur van onze eigen gedachtenfilm. 

Zie het als knoppen om op te drukken. We kunnen ervoor kiezen 
onze ervaringen te herinneren, door momenten van vreugde en geluk 
af te spelen of knoppen indrukken die pijn veroorzaken.  Als je iedere 
keer op de ‘pijnknop’ drukt, bevestig je misschien de negatieve 
stemming die je juist wilt veranderen. 

En wat gebeurt er als je iets volstrekt anders doet?  

NLP kijkt naar de structuur van de menselijke ervaring, niet naar de 
inhoud. Welke betekenis geven we zelf, hoe beleven we de ervaring? 
Hoe zet je in je hoofd in elkaar wat er gebeurde? Wat is het verschil 
hoe je in een negatieve stemming komt en hoe je in een blije of 
vrolijke toestand komt. 

Dus: hoe structureer je je innerlijke representaties? 
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VAKOG 

Communicatiemodel 

¤  Er vindt een (externe) gebeurtenis plaats. 

¤  Vervolgens doorloopt deze gebeurtenis onze interne procedures. 

1.  We filteren de informatie  

2.  We maken er een interne representatie van, jouw 
gedachtenpatroon ontstaat. 

3.  Deze interne representatie of voorstelling van de gebeurtenis 
(gedachte) gaat samen met een bepaalde fysiologie. 

4.  Het gedachtenpatroon zal in wisselwerking met jouw fysiologie 
de stemming bepalen. Oftewel jouw staat (=interne emotionele 
gemoedtoestand)  

5.  Jouw stemming stuurt je gedrag. 



De structuur van de betekenisgeving 

Innerlijke representaties 

¤  Visueel:  Wat we zien of de manier waarop iemand ons aankijkt. 
¤  Auditief: Geluiden, de woorden die we horen en de manier 

waarop deze woorden uitgesproken worden 
¤  Kinestetisch: De externe gevoelens inclusief en aanraking van 

iets of iemand, de druk en de structuur 
¤  Gustatorisch: Smaak 
¤  Olfactorisch:Geur 
 
Iedere herinnering die is opgeslagen, wordt in deze zintuigen 
gerepresenteerd, primair door de hoofdmodalliteiten: visueel, 
auditief en kinestetisch. 
 
Dit zijn de ‘ingredienten’ waaruit je elke ervaring opbouwt. Alleen het 
is niet voldoende om deze ingredienten te kennen. Om het precieze 
resultaat te bereiken, moet je exact weten hoeveel je van ieder 
ingredient nodig is en in welke volgorde. Dit zijn de kleinste 
bouwstenen (van onze gedachten): submodaliteiten.
 
Een submodaliteit is onderdeel van een modaliteit. Zij geven 
betekenis aan je ervaring. Want hoe weet je anders of je iets leuk of 
minder leuk vindt? Dat komt door de codering van de 
submodaliteiten. Verander je de submodaliteiten dan verandert de 
intensiteit van de beleving. 
 
Submodaliteiten zijn belangrijk voor de bewustwording van 
onbewuste processen.  
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Submodaliteiten 

Bekijk het bovenstaande plaatje 1.  
 - Wat betekent dit plaatje voor jou?  
 - Wat maakt dat het die betekenis heeft? 
 - Om welk element in het plaatje gaat het jou?  

Bekijk nu plaatje 2. 
 - Welk effect heeft het op jouw beleving als de kleur 
 verandert in zwart/wit. Is het dan nog hetzelfde? 

 

Bekijk nu plaatje 3.  
 - Welk effect heeft het op jouw beleving als het plaatje
 klein wordt. Is het dan nog hetzelfde? 

 

Welke verandering heeft voor jou de meeste impact. Welke 
verandering zorgt voor de grootste verandering in de beleving? 
Wanneer is het plaatje niet meer hetzelfde voor jou? Dat is de driver. 
De driver is het element dat het grootste verschil maakt in de 
beleving. 
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Submodaliteiten - lijst 
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Visueel Auditief Kinestetisch

Film of stilstaande 
beelden 

Volume Temperatuur: heet-
koud 

Panorama of omlijste 
beelden 

Cadans Tintelend 

Kleur of zwart/wit Ritme (on)regelmatig Trilling 

Helderheid Tempo Structuur / vorm 

Grootte van het 
beeld 

Pauzes Druk: zwaar-licht 

Zelf in of buiten 
beeld 

Tonaliteit Stabiel of beweging 

Locatie/plaatsing Locatie/plaatsing Locatie 

Mate van contrast Uniciteit van het 
geluid 

Gewicht 
 

Focus Geluidsbeweging Duur 

Afstand tot beeld Duur 

Aantal beelden 



Submodaliteiten veranderen 

Door het veranderen van de submodaliteit van de ervaring is het 
relatief eenvoudig om wijzigingen aan te brengen in de interne 
representatie. Omdat niet alle submodaliteiten even belangrijk of 
bepalend zijn voor de beleving is het belangrijk om inzicht te krijgen 
in het verschil en dat kan voor iedereen en voor elke ervaring anders 
zijn. 
 
Contrasterende vergelijking: twee interne representaties
Denk eens aan iets waarvoor je gemotiveerd was. Ontspan en vorm 
een beeld van de ervaring. Aan de hand van de checklist (in 
werkboek doen!, pag ) komen er nu vragen over: 
 
-  Als je het beeld bekijkt, zie je dan een film of een plaatje? 
-  Is het in kleur of zwart/wit? Is het dichtbij of ver weg? 
-  Is het links, rechts of in het centrum van je gezichtsveld? 
-  Is het geassocieerd of gedissocieerd? 
-  Kader of panoramisch? Helder of vaag? Donker of licht?  
-  Scherp in focus of niet? 
Ø  Nu over naar auditief: 
-  Als je hoort wat er gebeurt, hoor je dan je eigen stem of die van anderen? 
-  Hoor je monoloog of dialoog? Is het geluid hard of zacht? 
-  Zijn er variaties of klinkt het monotoon? 
-  Is het ritmisch of staccato? Is het tempo snel of langzaam? 
-  Komen en gaan de geluiden of blijven ze stabiel?  
-  Waar komt het vandaan? 
Ø  Nu over naar gevoel: 
-  Is het hard of zacht? 
-  Warm, koel of koud? Is het ruw of glad? 
-  Flexibel, soepel/rigide? Vast of vloeiend? 
-  Scherp of dof? Waar in het lichaam? 
-  Is het zuur of zoet? 

Welk submodaliteit is het sterkst?  
 
Nu vraag ik je te denken aan iets waarvoor je graag sterk 
gemotiveerd voor wilt worden, iets waarvoor je momenteel geen 
echte motivatie voor hebt. Ontspan en vorm een beeld van de 
ervaring. En we doorlopen dezelfde vragen.  
 
Let goed op de verschillen met de ervaring dat je sterk gemotiveerd 
was. Zoek de drivers. 
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Submodaliteiten veranderen 

 
Mapping across: In de techniek ‘mapping across' kun je vervolgens 
gebruikmaken van die contrasterende vergelijking door de verschillen 
één voor één ‘across te mappen’.  
Drivers zijn de submodaliteiten die daadwerkelijk effect hebben: het 
verschil dat het verschil maakt. 
 
Wanneer je de driver-submodaliteit verandert, gebeurt het vaak dat 
andere submodaliteiten dan ook mee-veranderen. In die zin ‘draagt' 
de driver de anderen. 
 
Neem nu datgene waarvoor je gemotiveerd was (representatie A) en 
datgene waarvoor je gemotiveerd wilt worden (representatie B) en 
denk er gelijktijdig aan. Denk maar over je hersenen als een deelbaar 
televisiescherm en kijk op hetzelfde moment naar de twee beelden. 
Klopt het dat er verschillen zijn in de submodaliteiten? 
  
Neem nu wat je geleerd hebt in A en pas daarmee B aan, zodanig 
dat A en B overeenkomen. Verander een voor een in de 
submodaliteiten van A. Zodanig dat de ervaring van A overeenkomt 
met de ervaring van B. Concenteer je op de verschillen en neem ze 
over.  
 
Hoe voel je je nu met betrekking van B? Ben je nu meer 
gemotiveerd? Dit zou zo moeten zijn als je alle submodaliteiten in 
overeenstemming hebt gebracht.  
 
Gelijke innerlijke representaties zullen vergelijkbare stemmingen of 
emoties creeren en deze zullen op hun beurt weer vergelijkbare 
acties uitlokken. Als je nu ontdekt hebt wat specifiek veroorzaakt dat 
jij ergens voor gemotiveerd raakt, weet je ook exact wat te doen om 
je gemotiveerd te gaan voelen. Vanuit die stemming kun je jezelf 
aanzetten tot actie. 
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