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Dit eBoekje krijg je gratis van ons 
 

In ruil daarvoor, dank voor een like op Facebook! 

 

                De inhoud van dit boek is van ons beide 

                Maar Ansjeliena is de schrijfster 

 

Het is niet toegestaan de inhoud en opmaak te wijzigen.  

Als je anderen dit eBoek gunt verwijs hen dan naar  StressMaster.nl 

Zij hebben dan altijd de nieuwste versie. 

Plus ze ontvangen dan regelmatig onze Postduif met allerhande 

stressweetjes en tips om je leven makkelijker en leuker te maken. 

En super aanbiedingen die je niet wilt missen! 
 

 

 
 

Disclaimer: 

Bij het samenstellen van dit boek is de grootste zorg besteed 

aan de juistheid van de hierin opgenomen informatie. 

StressMaster kan echter niet verantwoordelijk worden gehouden 

voor enige onjuist verstrekte informatie in dit eBoek. 
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Brainspotting én de voordelen 
 

Brainspotting is een nieuwe verassend effectieve techniek om van 

fysieke/lichamelijke en psychische/emotionele klachten af te komen! 

Het bestaat sinds 2003 en is pas in 2012 in Nederland bekend. 

 

De voordelen… 
 
 

# Het is laagdrempelig 
 

# De klacht of het probleem moet helder zijn bij de start maar tijdens 

   de sessie wordt er niet meer over de klacht of probleem gesproken 
 

# Je mag maar hoeft nergens over te praten 
 

# Je hoeft niet te denken, redeneren, argumenteren en jezelf te corrigeren 

 

# De nadruk ligt op het contact en de verbanden 

   die gelegd worden tussen… 
 

            Het brein en lichaam 

            Het bewuste en onderbewuste 

            Het linker en rechter brein 

 
 

# Toegankelijk voor alle leeftijden, ook voor (jonge) kinderen, 

   mits men kan communiceren 
 

# Effectief op vele fysieke/lichamelijke en psychische/emotionele klachten 
 

# Snellere resultaten dan met langdurige praat therapieën 
 

# Blijvende diepgaande resultaten, de kwaliteit van leven wordt verbeterd 

 

# Minder risico op her traumatisering 
 

# Prima te combineren met andere behandelingen en/of technieken 

 

En “Last but not Least”: 
 

# De cliënt heeft de controle en regie!  

   Wij zijn non directieve en volgen de cliënt! 
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De kern van Brainspotting is… 

waar we naar staren is wat we voelen! 
 

Iedereen staart wel eens. 

Onze ogen houden niet van staren. 
Onze ogen houden van beweging. Een spin of wesp in de kamer spot je direct. 

Omdat vroeger (en soms ook nu) vanuit overleving strategie, het belangrijk 

was om te detecteren of dat wat bewoog een slang of een takje was. 

Of het gevaarlijk of veilig is. 

 

Maar gek genoeg is ons brein wel dol op staren! 
Als je staart blijven je ogen gefixeerd op één punt. Je brein sluit andere 

visuele input uit om op belangrijkere zaken te focussen. 

Soms bewust maar ook vaak onbewust. 

 

Bewust om doel gericht te focussen 
Bewust als schilder geconcentreerd naar een model staren. 

Ook kun je bewust “agressief” staren naar iemand waar je heel kwaad 

op bent of een gruwelijke hekel aan hebt. 

Als iemand alleen maar naar de rug van iemand staart kan het zijn dat 

die persoon zich ineens omdraait en terug kijkt. 

Misschien heb je het zelf wel eens gevoeld. 

De tegenhanger is uit “bewondering, adoratie” naar iemand staren. 

Omdat je die persoon héél bijzonder vindt. Er zijn foto’s en filmpjes over 

mensen die in euforie staren naar leiders, sporters of artiesten. 

 

Onbewust is een heel ander verhaal! 
Hier doe je het niet bewust. 

Tijdens luisteren naar een muziekje kun je spontaan heerlijk voor je uit staren. 

Zo ook met dagdromen of piekeren. Je brein schakelt de visuele input uit om  

je niet te hinderen met dingen die om je heen gebeuren. 

Datzelfde gebeurt als jij iemand een ervaring verteld waar veel emoties aan 

vast zitten. 

Belangrijk: die emoties kunnen zowel Positief als Negatief zijn! 

Ook hier zorgt je brein ervoor, dat je niet gestoord wordt. 

Door te staren blijf je bij én in het verhaal.   

Je zit niet alleen in je verhaal maar voelt ook alles wat je lichaam herinnert! 

 

En dit is de brug naar Brainspotting! 
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De ontdekking van Brainspotting 
 

David Grand, een psychotherapeut uit Amerika, ontdekte door toeval, 

wat hij later Brainspotting (afkorting BSP) noemde. 

Begin jaren ’90 kreeg een top kunstschaatsster en het maar niet voor elkaar 

om een driedubbele loop te maken. Terwijl andere moeilijke sprongen geen 

probleem waren. Zij en haar trainer snapten er niets van. Misschien was de 

oorzaak niet haar fysieke onkunde maar een mentale of emotionele blokkade. 

Het was bekend dat David al veel werkte met sporters zodoende zocht zij 

psychologische ondersteuning bij hem. In de intake werd al snel duidelijk 

dat er in haar jeugd flink wat traumatische gebeurtenissen waren geweest. 

David besloot uit zijn vele technieken de EMDR in te zetten. 

Eye Movement Desensitization and Reprocessing. 

“Door oogbeweging minder gevoelig worden en herstellen” 

Deze techniek gebruikt beide hersenhelften om snel tot de kern van een 

klacht/probleem te komen en het op te lossen. 
 

Na vele sessies waren er al resultaten maar de driedubbele loop nog steeds niet. 

Op een dag ontdekte hij dat haar ogen op een bepaald punt korte maar heftige 

bewegingen heen en weer maakte. Zij stopte dat om weer zijn vinger te volgen 

maar keerde al snel spontaan terug naar dat bewuste punt. 

Het was net alsof ze daar iets zag. 

Puur op gevoel hield David zijn vinger op dat punt en zag een heftige toename 

in de reacties van de schaatsster. 
 

Zij kreeg ineens diverse herinneringen aan pijnlijke gebeurtenissen uit haar 

leven. Zelfs van fysieke blessures en vroegere emotionele pijnlijke ervaringen 

die al door EMDR “opgelost” waren. 

David zag dat dat zij alles op een dieper, intenser niveau verwerkte dan in alle 

eerdere sessies. Na ongeveer 10 minuten stopten de sensaties. 

Voor de schaatsster voelde het alsof er “iets” was veranderd. 

De dag daarna belde ze David dat de driedubbele loop perfect gelukt was. 
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De ontwikkeling van Brainspotting 

 

David was direct enthousiast maar ook verrast. 

Hij schakelde meteen diverse collega’s in om te onderzoeken wat er 

mogelijk met de schaatsster gebeurd was. 

Met natuurlijk meteen ook zelf oefenen. 

Ze ontdekten dat in het gezichtsveld van mensen bepaalde punten een 

lading kunnen hebben. En die spots lijken te corresponderen met 

plaatsen in het lichaam en in de hersenen. 

Let op: Deze spots met een lading zijn nooit standaard!     
 

Ze ontdekten ook het volgende: 

Als iemand praat over een indrukwekkende emotionele gebeurtenis kunnen 

diens ogen soms ook op een punt blijven hangen. Fixeren. Staren. 

Dat staren is niet een bewuste reactie. Het is een autonome reactie. 

Je hersenen schakelen alles om je heen uit. 

Je bent niet naar buiten maar naar binnen gericht. 

Hierdoor kunnen allerlei herinneringen naar boven komen. 

En dat niet alleen. Het is buiten het herkennen van gebeurtenissen ook 

tegelijkertijd het van alles voelen wat je toen voelde. 
 

Wij, StressMaster, wijzen mensen vaak op hun lichamelijke intelligentie. 

Heb je je per ongeluk in je vinger gesneden dan plak je er een pleister op. 

Na een, twee dagen trek je pleister eraf. En dan verwacht je niet dat aan 

je vinger een klein oortje groeit. Nee, je lichaam weet precies waar 

welke cellen horen. 

En je lichaam weet dingen vaak eerder dan je brein. 

 

Als voorbeeld onze aanschaf van Hartcoherentie apparatuur in 2006. 

Aangesloten op de computer zie je of je stress hebt of relaxt bent. 

Yolanda was relaxt. Toen kwam de vraag aan iets vervelends te denken. 

Yolanda wist niks. Waarop ik zei: “Pak de ketjap!” 

Maanden geleden had Yolanda een flesje ketjap kapot laten vallen waar 

ze flink boos over was. Yolanda vroeg: “Ketjap?” 

Zij was het incident met de ketjap totaal vergeten! 

Maar toen ik “ketjap” zei, liet de computer meteen zien dat Yolanda van 

relaxt naar stress geschoten was! 
 

Dit is een typisch voorbeeld dat het lichaam eerder reageert dan “het weten”. 

En het is ook een voorbeeld dat “buiten ons weten om” van alles gebeurt 

in ons lichaam! En dat je door op je lichaam te letten veel te weten komt. 

Weet dat jouw lijf je grootste meetinstrument is! 
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Hoe is een Brainspot sessie? 
 

Vooraf bepaal jij aan welke klacht of probleem je wilt werken. 

Dat kan fysiek/lichamelijk of psychisch/emotioneel zijn. 

Bijvoorbeeld oorsuizen, allergie of vaak boos zijn, depressiviteit. 

En je geeft op een schaal van 1 tot 10 aan hoe hoog die klacht voelt. 

Daarna hoef je niet meer over je klacht te praten. 

We zitten rechtop tegenover elkaar. 

Ik  houd een stokje (pointer) voor je ogen en 

vraag je naar de punt te kijken. 

Je hoofd blijft stil terwijl de punt van rechts 

naar links gaat. Of andersom. 

Dus alleen je ogen bewegen. 

 

Terwijl jij de pointer volgt let ik op de verschillende spots  

waar jouw lichaam een reactie geeft. 

Die fysiologische reacties kunnen van alles zijn.   

Dat de ogen sneller knipperen, slikken, schokjes in het lichaam, geeuwen, 

aan de neus krabben, friemelen aan kleding, vuisten ballen, staren etc. 

Maar het kan ook een micro expressie zijn. Dat is een super snelle kleine 

spierbeweging in het gezicht die minder dan een halve seconde duurt. 

 

Dan beweeg ik de pointer naar de spot   waar de reactie het grootste was. 

En daar blijf je dan naar staren. 

Ondertussen blijf je van alles voelen wat in je lichaam gebeurt. 

Je mag dit vertellen maar dat hoeft niet. 

Je brein én je lichaam gaan vervolgens samen aan de slag om de dis-balans 

die je op die spot voelde te herstellen. 

Tijdens dit proces is het niet vreemd dat er lange stiltes zijn. 

Vertrouw op dit proces en geef er de ruimte en tijd voor! 

Je brein én je lichaam weten precies jouw natuurlijke veerkracht te activeren. 

Hersenscans laten zien dat het limbische systeem * geactiveerd wordt als men 

focust op één bepaalde spot. 

Zodra het gevoel voor jou tot een 0 is gedaald is dit gevoel permanent 

verdwenen. Daarna kunnen we rustig afronden. 

En ben niet verbaasd als er soms uren/dagen daarna nog inzichten komen of 

veranderingen plaatsvinden! 

 

* Het limbische systeem (de middenhersenen) aan de boven kant van de 

hersenstam zijn betrokken bij het reguleren van alle zintuigelijke en 

beweging functies en spelen een belangrijke rol bij: 

Al het zien(visueel) én horen (auditief) wordt hier gecoördineerd! 
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Biolateral Muziek 

 

Tijdens de hele sessie hoor je Biolateral muziek. 

Door sommige mensen ook wel Bilateral genoemd. 

 

In de EMDR techniek gaat het om het linkerbrein met het rechterbrein 

te verbinden om daarmee klachten/problemen op te lossen. 

Daarom bewegen ze hun vinger voor je ogen van links naar rechts heen 

en weer die je moet volgen. 

Soms gebruiken ze ook een koptelefoon waar de cliënt afwisselend per 

oor een klikje hoort. Deze klikjes vervangen de vingerbeweging. 

Wat overigens ook kan met tikjes op linkerhand/knie en rechterhand/knie. 

 

Brainspotting gebruikt ook de techniek om beide hersenhelften ritmisch 

te stimuleren. Ook hier krijg je een koptelefoon op. 

Maar het grote verschil is dat je hier geen klikjes hoort maar echte muziek. 

 

Op YouTube kun je diverse voorbeelden beluisteren en downloaden. 

Hier een opsomming van aardig tot het allerbeste! 

Gebruik een koptelefoon voor de ultieme beleving. 

 

De eerste zijn steeds dezelfde tonen die heen en weer gaan met wat 

andere tonen om het een muziekje te laten lijken. Klik HIER  

 

De tweede is iets verder gevorderd, dit is al een echt muziekje. Klik HIER 

 

De derde is het volgende stadium. Dit is al veel meer muziek met afwisselende 

tonen en op de achtergrond een waterval en vogels. Klik HIER 

 

De vierde en de allerbeste is de muziek van Brainspotting! 

Echte muzikanten, waaronder ook een rockband, hebben er aan meegewerkt. 

Maar wat het helemaal super maakt, is dat de wisselende tonen niet constant 

dezelfde zijn. 

Hier gaat de muziek en/of natuurgeluiden onvoorspelbaar heen en weer. 

Soms langzaam, soms sneller. Soms naar halverwege en weer terug. 

Door die variatie haakt je brein niet af maar wordt juist uitgedaagd. 

Luister naar een voorbeeld HIER  Sluit je ogen geniet! 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=_k2HMSIxK0k
https://www.youtube.com/watch?v=Lb5f6eci_KM
https://www.youtube.com/watch?v=UHWEIbLj_DE
https://www.youtube.com/watch?v=uqvGoZs96jU
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Waarom contact linker en rechterbrein? 
 

Nou, dat is goed voor iedereen! En wel om 2 zéér belangrijke redenen! 

De eerste reden: 
Elke hersenhelft heeft zijn eigen specifieke eigenschappen. 

Door opvoeding, aanleg of andere omstandigheden kan iemand onbewust meer 

met het ene brein werken dan met het andere. 

 Hier in het westen is er een grote voorkeur voor de analytische 

 linker hersenhelft. Zelfs het onderwijs is enkel gericht op het 

 linkerbrein. Het artistieke rechterbrein krijgt nauwelijks aandacht. 

(Zie Ken Robinson hierover HIER! 20 min. ondertiteld.) 

Maar door bewust te wisselen tussen beide breinen is je kunst 

groter in het dealen met vragen, problemen en uitdagingen. 

 

   Jij kunt leren het brein wat 

   je nodig hebt te activeren! 
      

   Oefen dat met de danseres. 

   Zij draait voor de meeste 

   mensen met de klok mee. 

   Maar ze kan ze het ook tegen 

   de klok in.    

   Veel plezier en klik voor de film HIER 

 

 

 
    

   De tweede reden: 
   Je linkerbrein stuurt de rechterkant van 

   jouw lichaam aan. En tegenovergesteld. 

   Je brein én lichaam staan continu in 

   contact met elkaar. 

   Door de Biolateral muziek wordt dus 

   ook het lichaam aangesproken. 

    

Dat helpt enorm in de sessie maar buiten dat kunnen er al connecties gemaakt 

worden die voor jou gaan werken! 

 

Jill Bolte neurologe/wetenschapster werkte voornamelijk met haar linker brein. 

Na een beroerte was dat brein ineens uitgeschakeld. 

Na 7 jaar was ze weer volledig aan het werk. Met haar rechterbrein! 

Haar Ted Talk daarover, 18 min. ondertiteld. Klik HIER  

https://www.youtube.com/watch?v=iG9CE55wbtY
https://www.youtube.com/watch?v=9CEr2GfGilw
https://www.ted.com/talks/jill_bolte_taylor_s_powerful_stroke_of_insight?language=nl
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Interessante linken Brainspotting 

 

In deze video vertelt David Grand over Brainspotting. 

Klik HIER 

 

Voor een Engelstalige wetenschappelijke beschouwing 

in PDF klik HIER 

 

In een nieuws uitzending kreeg David de 

kans om in 2 minuten uit leggen wat 

Brainspotting was … hij deed het 

ook meteen met de interviewster.  

Klik HIER 

 

Na de Phase I en II van Brainspotting was er 

enkele maanden later een 3 daagse 

Masterclass van David Grand in Amsterdam. 

Hier zie je Yolanda met David. 

 

Voor een Brainspot demonstratie van 23 min. klik HIER 

 

 

Bij Bol.com is het boek Brainspotting te koop. Geschreven door David Grand. 

Jammer genoeg nog niet vertaald. Klik HIER 

 

Bij Amazon is het boek This is your brain on sports te koop. 

Speciaal voor sporters, hun ouders en coaches. 

Geschreven door David Grand en Alan Goldberg. Klik HIER 

 

Ook bij Amazon is het boekje Brainspotting with young people te koop. 

Geschreven door Mark Grixti met illustraties van Rosanna Dean. 

Mooi om samen met een kind te lezen. 

Zodat het kind begrijpt waar het om gaat.  

Klik HIER 

 

 

The issue is in the tissue! 
Alle kwesties zitten in de “fysieke cellen” van het brein én lichaam. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=lm3Plvaf3UE&list=PLOANI0licWXKMG4qKm8m92kb1CpxZRWeW&index=1
http://www.tripleimpact.nl/fileadmin/Brainspotting_Corrigan_Grand_2013_medical_hypotheses.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=O862WCl5g0o
https://www.youtube.com/watch?v=0b79-RN8Zsw&list=PLOANI0licWXKMG4qKm8m92kb1CpxZRWeW&index=5
https://www.bol.com/nl/p/brainspotting/9200000008307041/
https://www.amazon.com/This-Your-Brain-Sports-Performance-ebook/dp/B005VSL24Y
http://www.amazon.com/Brainspotting-Young-People-Adventure-Into/dp/0993426905
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Enkele reacties* 
 

Tim, 21 jaar. Op 17 jarige leeftijd belande hij tijden skateboarden met zijn 

stuit op een betonnen trapleuning. 

De pijn was heftig dus direct naar de eerste hulp. 

Daarna werd ontdekt dat zijn stuit onherstelbaar beschadigd was. 

Lang op een barkruk zitten of fietsen was pijnlijk én dus een probleem. 

Naast de fysieke beschadiging zat hem ook de herinnering van de gebeurtenis 

emotioneel dwars. Skateboarden was zijn grootste hobby. Was! 

Want hij durfde het daarna niet meer. 

Na de BrainSpotting sessie van bijna 2 uur was hij als eerste verbaasd dat hij 

zolang gezeten had. En als tweede verbazing dat hij weer wilde skateboarden. 

Wat hij inmiddels weer met plezier doet! 

 

Kaatje, 33 jaar. Professioneel Fagot speelster in een orkest. 

Al enkele jaren stoort zij zich gruwelijk aan de andere orkestleden. 

Tijdens het oefenen maar vooral tijdens een concert. 

Hoe ze instrumenten stemmen, bladeren door de partituur en over dingen 

kletsen die niets met het concert te maken hebben. 

En tijdens het concert dat iemand luid door zijn neus ademt, met een voet zit 

mee te tikken, een irritante parfum/aftershave enzovoorts. 

Ze wilde stoppen met spelen. En toen kwam ze voor coaching. 

Ze koos voor BrainSpotting. 

Na 3 sessies was ze bevrijd van al haar irritaties! 

En van alle spanningen die de irritaties haar gekost hadden.  

Nu gebruikt ze haar energie om met haar fagot in een concert te spelen. 

 

Richard, 16 jaar. Last van stotteren. 

En door het sociale stigma wat hij daarover voelde maakte dat hij bijna 

altijd zijn mond hield. Dus niemand hoorde hem! 

Op internet las hij over BrainSpotting. 

En dat je in die sessies niet hoeft te praten! Nou dat “sprak” hem wel aan. 

Zijn ouders gaven toestemming voor enkele sessies. 

Na de eerste BrainSpotting sessie was er ook aandacht voor zijn ademhaling. 

De daarna volgende sessies hadden hetzelfde protocol. 

Richard heeft in de sessies bijna niets gezegd. 

Maar daarbuiten… Hij weet zijn mening te geven zonder stotteren! 

 

*Deze reacties zijn anoniem maar wel met toestemming. Dank daarvoor! 
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Wij zijn… zussen en zakenpartners 

 

Ansjeliena Vogels 
Ik heb een horeca achtergrond en daarbij ruim 35 jaar 

ervaring in het geven van bedrijfstrainingen, zoals 

communiceren, leiding geven, leermeester, examineren, 

onderhandelen etc. 

Ik had het prima voor elkaar. Druk bezig met geld verdienen. 

Alleen mijn grappen werden steeds cynischer. Praat om praat strafte ik af door 

enkel ja of nee te zeggen. Elk cadeautje wat ik kreeg vond ik nét het verkeerde. 

En toen had ik ruzie met mijn vriend. 

Ik vond zijn manier van ruzie maken niet constructief en haalde de flip-over 

tevoorschijn om uit te leggen wat hij fout deed. Hij rende gillend het huis uit! 

Ik besefte dat hier iets scheef zat. Ergens was ik mezelf kwijtgeraakt. 

Ik kreeg de tip een coachopleiding te volgen en daar ontdekte ik weer 

wie ik was en ben. 

Nu ik niet meer veroordeel, sta ik open voor anderen! 

 

                    

Yolanda Vogels 
Mijn achtergrond is serviceverlening en de laatste 21 jaar 

beveiliging met continue een oog voor het grote geheel en 

juist daarin geen detail missen. 

Plus ik ben ervaringsdeskundige in depressie en burnout. 

Mijn depressie, 30 jaar geleden, duurde jarenlang. 

Door haptonomie (en gelukkig zonder medicijnen) ben ik eruit gekomen. 

Mijn burnout, 10 jaar geleden, kwam omdat ik constant bezig was het bedrijf 

waar ik werkte en alle mensen daarin te veranderen. 

Ik trok ze mee, ze gingen mee, maar als ik omkeek, zaten ze weer waar ze zaten! 

Tijdens een coachopleiding herkende ik een patroon in mijn leven. 

Anderen vond ik belangrijker dan mijzelf. En heel veel zaken leerde ik 

tweedehands. Het werd tijd om mezelf op de eerste plaats te zetten! 

Nu ik eerste-hands leer, kan ik mezelf én anderen beter helpen! 

 

 

Maak kennis met ons en met BrainSpotting! 
 

Heb je vragen, opmerkingen of…   Laat het ons weten. 

Je krijgt altijd een reactie van ons! 


