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Het belang van voelen 
 

Holistisch is aandacht hebben voor het lichaam, de ziel èn de geest van ieder individu. 

Holistisch werken is geen methode, maar een visie op de mens die één geheel vormt met 

vier verschillende niveaus: lichaam (zintuigen), geest (cognitie), gevoel (emoties) en energie.  

 

Als een vriendin zich bij je meldt met een probleem, dan voelt het wellicht veilig om het 

(probleem)gedrag samen te bespreken en  een plan van aanpak te bedenken. Je pakt de 

situatie stapsgewijs aan met vaste kaders en oplossingen. Na afloop van het gesprek kun je 

waarschijnlijk heel tevreden terugkijken naar hoe zorgvuldig je alle stappen hebt doorlopen 

en een oplossing hebt bedacht!  

 

Toch mis je dan de essentie van het holistisch werken. Je kunt onmogelijk op een holistische 

manier ondersteunen als je jouw vriendin overwegend vanuit een cognitief perspectief 

bekijkt en aanspreekt. Binnen de holistische visie werk je immers ook met zintuigen, 

(onderbuik)gevoel en energie. 

 

Voelen dat iets  (niet) goed voelt is een voorwaarde om iets te kunnen veranderen in een 

veranderingsproces. Doordat je lang in het overlevingsmechanisme van niet voelen en uit 

het hoofd leven zit, ben je niet in staat te voelen en ga je keer op keer opnieuw over jouw 

eigen grenzen heen of laat je anderen daarover heen gaan. Het zeker zo belangrijk te kunnen 

voelen wat bij de ander speelt zodat je steeds op tijd kan bijsturen als het niet (meer) goed 

voelt voor jezelf en voor de ander.  

 

Wanneer je niet in de gaten hebt wat anderen voelen, kunnen er problemen ontstaan. De 

omgang met de ander verloopt dan vaak erg stroef. Bij een gebrek aan gevoel weet je 

nauwelijks wat jouw gedrag bij anderen teweeg brengt en kan je tegen onbegrip aan lopen. 

Je begrijpt dan niet waarom mensen zo geïrriteerd reageren op jouw gedrag en ontstaat er 

een negatieve wisselwerking: Je kunt bijvoorbeeld bot en kortaf doen omdat iedereen toch 

zo lelijk doet. Dat roept natuurlijk nog meer negatieve reacties op. 
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Niets voelen is een overlevingsmechanisme 

Moeilijk bij je gevoel kunnen komen is meestal een aangeleerd overlevingsmechanisme. 

Hoe goed we ook ons best doen om niet te voelen, ons onbewuste zorgt ervoor dat we dan 

toch gaan voelen. Ons onbewuste (ziel) weet dat we door niet te voelen, onszelf afsnijden 

van onszelf waardoor we uit balans raken. En dat wil onze ziel niet. Die wil dat we weer 

‘heel’ worden. En dat we die delen van onszelf die we niet van onszelf accepteren omarmen 

zodat het weer onderdeel van het geheel wordt en wij weer heel worden. Om ervoor te 

zorgen dat dat gebeurt zorgt ons onbewuste ervoor dat we die situaties aantrekken, die van 

ons vragen om naar deze dingen in onszelf te kijken. Je zou daarom kunnen zeggen dat je 

hoofd weg wil van de pijn om de pijn niet te hoeven voelen en je ziel wil juist naar de pijn 

toe, omdat ze je wil laten groeien. Het gevolg daarvan is dat je als het ware oude pijnlijke 

situaties (meestal) uit je kindertijd herhaalt in een iets andere vorm. En als je dit 

mechanisme begrijpt ga je zeker je patronen herkennen.  

 

Gevoel, emotie, intuïtie en instinct – wat is 
het verschil?  
 

Het meeste gevoel is afkomstig vanuit het verstand. Dit gevoel noemen we emotie. Intuïtie 

en instinct komen juist niet uit het verstand. Dit verschil is heel belangrijk! 

 

Wat je voelt, is meestal geen toeval! Hoe weet je wanneer je te maken hebt met emoties of 

instinct? Hoe kun je die twee uit elkaar houden? Hoe weet je waar je gevoel vandaan komt? 

Wat is het verschil tussen gevoel, emotie en instinct? En belangrijker nog: Hoe weet je of je 

gevoel klopt? 

 

Laten we eerst het verschil bepalen tussen de verschillende vormen van gevoel, met een 

paar praktijkvoorbeelden. Daarna gaan we dieper in hoe je het verschil kunt herkennen. Om 

te beginnen: Gevoel is een container begrip, dat wil zeggen het heeft meerdere 

betekenissen. Soms betekent het intuïtie, soms emotie, soms instinct. Wat is het verschil? 
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Wat is gevoel? 

Gevoel is een container begrip met meerdere betekenissen. We gebruiken het voor alles: 

“Dat zegt mijn gevoel me nu eenmaal. Ik voel me niet lekker. Ik voel wat je zegt. Ik voelde 

dat ik weg moest!” Meestal gebruiken we gevoel om uit te leggen dat we niet ons verstand 

bedoelen. Maar het meeste gevoel komt juist van het verstand. Dit gevoel noemen we 

emotie. 

 

Wat is emotie? 

Laatst coachte ik een vrij rationele dame die anderzijds aan gaf “ik voel mij vaak zo 

emotioneel”. En hoe gek dat misschien ook lijkt, dat kan kloppen. Want emoties zijn niet 

zozeer van je hart. Emoties komen juist voort uit je denken. Uit een verzet tegen wat er in 

jouw werkelijkheid is. Je bent verdrietig omdat je verdrietige gedachten hebt. Je bent boos 

als gevolg van boze gedachten. Je bent eenzaam omdat je gedachten hebt die eenzaamheid 

oproepen. Waarbij emoties dan weer de overtreffende trap van je gevoel zijn. Van die staat 

waarin jij niet meer het gevoel hebt, maar het gevoel jou heeft. Op het moment dat je in een 

emotie zit, ben je vrijwel zeker niet verbonden met je lichaam. Met de fysieke sensaties in je 

lichaam. En je bent er al helemaal niet accepterend bij aanwezig. Als je in een emotie zit, zit 

je meestal tegelijk ook in de weerstand.  

 

Emotie is een gevoel dat veroorzaakt wordt door een gedachte of overtuiging. Positieve 

gedachten veroorzaken positieve emoties, negatieve gedachten veroorzaken negatieve 

emoties. 

1. Boosheid wordt veroorzaakt door de gedachte: “Dat had de ander nooit mogen 

doen!” 

2. Vreugde wordt veroorzaakt door de gedachte: “Er ontbreekt niets aan deze situatie.” 

3. Jaloezie wordt veroorzaakt door de gedachte: “Ze hebben iets wat ik niet heb en dat 

gun ik ze niet.” 

 

Emoties overkomen ons nooit zomaar, ze komen bijna altijd voort uit een overtuiging. Jij 

wordt bijvoorbeeld blij van een vakantie naar Italië en ik niet. Jij denkt: “Italië is een prachtig 

land” en ik denk misschien: “Italië, getver, geef mij maar Schotland.” Dus onze overtuiging 

bepaalt onze emotie. De situatie zelf is minder belangrijk, dan ons idee over de situatie. 
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Wat is intuïtie? 

Intuïtie noemen we ook wel onderbuikgevoel of zesde zintuig. Het is een gevoel dat we niet 

kunnen verklaren met onze normale vijf zintuigen. Op de een of andere manier pikt ons 

lichaam en ons bewustzijn signalen op uit de energie om ons heen: 

1. Je denkt aan een vriendin en plotseling belt zij je op. 

2. Je intuïtie zegt dat je met een onbekende moet spreken en deze persoon wordt later 

heel belangrijk in je leven. 

3. Je ontmoet iemand en je krijg direct het gevoel dat je deze persoon al heel lang kent. 

 

Jouw intuïtie zou zomaar gelijk kunnen hebben 

Voor velen zal het volgende steeds meer waarheid worden zodra we door en door beseffen, 

waarderen, erkennen en accepteren dat onze intuïtie het vaak bij het rechte eind heeft. De 

intuïtie wordt zuiverder naarmate we onze ‘negatieve’ gevoelens doorvoelen en het los 

kunnen laten. Hiermee refereer ik naar emoties als boosheid, verdriet en angst. Of je met 

deze emoties op een positieve manier mee aan de slag kan, is afhankelijk van door welke bril 

je de emoties ervaart. Zolang je emoties ziet als negatief, is de neiging om de afstand tot hen 

groot te houden of hen in zijn geheel te ontwijken. Geef emoties daarentegen, de ruimte, 

omarm hen en luister naar hen. Dat is niet makkelijk en het wordt wel makkelijker als je 

‘negatieve’ emoties gaat zien als positief. Hierdoor zal langzamerhand de waas om de 

intuïtie heen verdwijnen. De intuïtie neemt een grotere plek in en kan je de weg wijzen. In 

contact met de ander wordt het makkelijker om de emoties van de ander en van jezelf te 

scheiden en aan te voelen of je iets over de aangevoelde emoties van de ander wilt 

teruggeven. 

 
 
Wat is instinct? 

Instinct is een reflex. Het is alles dat je lichaam automatisch en onbewust doet. Je hebt er 

nauwelijks controle over. Bijvoorbeeld: 

1. Je ziet een bus op je afkomen en je springt weg zodat deze je niet raakt. 

2. De dokter slaat met een hamertje op je knie en je onderbeen komt automatisch 

omhoog. 

3. Als er bij het douchen water in je oog komt, doe je altijd je ogen dicht. 
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Begrijpen en aanvoelen = empathie 
 

Aanvoelen en begrijpen: is dat hetzelfde? Of zijn dat twee verschillende zaken? In ieder geval 

spelen deze twee onderwerpen een belangrijk onderdeel bij de interpersoonlijke 

communicatie. We gaan in op het verschil en de overeenkomst! 

 

De ander aanvoelen of invoelen doe je met je gevoel of intuïtie.  

Je zou ook kunnen zeggen: aanvoelen doe je met het hart. Wat hiervoor nodig is: 

inlevingsvermogen en of empathisch vermogen. 

 

Begrijpen doe je met  het hoofd. Iemand begrijpen betekent: ‘je kunt zijn redenering wel 

volgen’ of ‘ je kunt de logica wel ontdekken in de keuzes die de ander heeft gemaakt’.  Nog 

ongeacht of je die keuzes ook op die manier zou hebben gemaakt, ze zijn voor jou in ieder 

geval te volgen. 

 

Het belang van empathie 

Naast gevoel, emotie, intuïtie en instinct is er dus ook empathie. Wat maakt iemand 

empatisch? Als je een persoon empatisch noemt, ben je van mening dat hij of zij van de 

vaardigheid gebruikmaakt om zich te verplaatsen in de ander. Dat betekent dat die persoon 

begrijpt hoe de ander zich voelt en wat voor impact dat heeft op de ander – voor zo ver dat 

kan. Er is in ieder geval oog voor de ander. 

 

De desbetreffende persoon kan zijn inlevingsvermogen op verschillende manieren tot uiting 

brengen. Een krachtige manier om dat te doen is empatisch luisteren. 

 

Empatisch luisteren 

Meestal zijn we als mensen nogal met onszelf bezig. In gesprek met de ander delen we onze 

ervaringen en mening. En op een iets dieper niveau wat we denken en voelen. Vaak luisteren 

we wel, maar is onze aandacht ook gericht op onszelf. We hebben allemaal ons eigen 

referentiekader. Dit is overigens niet verkeerd. Als je bij ieder gesprek (zonder emotionele 

lading) empatisch zou luisteren, zou je jezelf in no-time uitputten. 
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Empatisch luisteren gaat nog verder. Het vereist concentratie en energie. Je probeert de 

ander echt zo volledig mogelijk te begrijpen. Een manier om je aandacht echt helemaal op 

de ander te richten is het gebruikmaken van gevoelsreflecties. Dit is meer dan alleen een 

techniek. 

 

De gevoelsreflectie 

Een gevoelsreflectie is het teruggeven van de belangrijkste gevoelens die in de woorden van 

iemand doorklinken of uit iemands non-verbale gedrag is op te maken. 

 

Wat is hiervan het effect? 

 De ander voelt zich meer begrepen en geaccepteerd. Daardoor laat je de ander meer 

over haar of zijn gevoelens vertellen. 

 Het geeft een gevoel van veiligheid. 

 Je krijg meer accurate bruikbare informatie over emoties. Je controleert namelijk of 

je aanname van de aanwezigheid van bepaalde gevoelens wel juist is. 

 

Om een gevoelsreflectie te geven moet je bij de kern komen van wat iemand voelt. Daarvoor 

moet je je aandacht voornamelijk op de ander richten en je ‘’voelsprieten’’ aanzetten. 

Vertrouw hierbij op je intuïtie, meestal zit je goed. 

 

Mogelijke valkuilen: 

 Je communiceert je eigen gevoelens en niet die van de ander. Dit is een teken dat je 

afwezig of niet in het moment bent. Laat je eigen gedachten en gevoelens even voor 

wat ze zijn en breng je focus naar de ander. Wat neem ik waar? 

 Je focust teveel op de techniek zelf, waardoor er te weinig aandacht voor de ander is. 

Als het nieuw voor je is om dit te doen, is het niet meer dan logisch dat dit een paar 

keer gebeurt. Dat hoort bij het leerproces. Als je vaker oefent zal het op een gegeven 

moment vanzelf gaan. 

 Je geeft teveel gevoelsreflecties. Let op dat je het niet telkens gaat gebruiken. Het ligt 

ook aan de aard van het gesprek. Bij hele hevige emoties kun je in het gesprek wel 

twee of drie gevoelsreflecties geven. Als dat niet het geval is, volstaat één of een 

paar. In een alledaagse situatie heeft het minder waarde. 
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Hoe doe je het dan wel? 

Stel, iemand komt van zijn werk, ploft meteen op de bank neer, geeft een diepe zucht en 

zegt ‘’Dat was me een dag’’. Waarschijnlijk heb je nu al wel een beetje een beeld van hoe dat 

eruit zou zien. 

 

Een mogelijke gevoelsreflectie is in dit geval: 

‘’Ik kan merken dat je er echt helemaal doorheen zit.’’ 

Je weergeeft bij deze boodschap het juiste gevoel met de juiste intensiteit. Gebruik hierbij je 

intuïtie. 

 

Empathisch zijn kan je helpen in verschillende processen, zowel in de privésfeer als zakelijk. 

Denk hierbij aan het sneller doorgronden van een gespannen situatie. Bij activiteiten kan het 

gemakkelijk zijn rekening te houden met de gevoelens van de ander. Overigens is het altijd 

van belang dat je, hetgeen er vanuit je empathisch vermogen duidelijk wordt, ook toetst. 

Niet alleen vanuit aannames handelen dus, hoe duidelijk deze ook voor je over mogen 

komen. 

 

Daarnaast kan empathie je helpen sneller tot de kern van een situatie te komen. Immers, als 

mensen iets waar ze mee zitten met je willen bespreken - wat zowel in de privésfeer als 

zakelijk kan zijn - en je kunt je gemakkelijk in de situatie verplaatsen, dan is het eenvoudiger 

om iemand te helpen. Waarbij je niet de fout moet maken dat iedereen per definitie 

geholpen wil worden, als ze iets tegen je aanhouden. Soms is alleen het kunnen vertellen, 

wetende dat iemand je begrijpt, al voldoende. 
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Voelen wat een ander niet zegt  
 

Uit onderzoek is naar voren gekomen, dat we het moeilijk vinden wanneer we ‘voelen wat 

een ander niet zegt’. Dat we het zo moeilijk vinden kan liggen aan de manier waarop we 

geleerd hebben met gevoelde emoties om te gaan. Vooral bij de emotie woede komt het 

vaak voor dat mensen als het ware dichtklappen. ‘Oh, jee, hij is woest, ik weet niet wat ik 

over me heen ga krijgen wanneer ik er wat van zeg, dus laat ik maar mijn mond houden’. In 

dit voorbeeld wordt direct duidelijk dat wanneer we heftige emoties van een ander voelen, 

er emoties in onszelf worden wakker gemaakt. Het kan ook zijn dat de ervaring ons leert 

beter te zwijgen. 

 

De truc is dus om te leren intense emoties als woede, verdriet en angst van een ander niet al 

te hevig binnen te laten komen. Daarnaast is het van belang om te leren wanneer je wel of 

niet iets terug wilt geven en hoe je het ‘gevoelde’ het beste kan omschrijven, zodat het de 

kansen vergroot dat het bij de ander binnenkomt.  

 

Zijn er ook nadelen? 

Wat weleens gezien wordt als nadeel is het gegeven dat als je erg sensitief bent, je iemands 

‘zorgen’ over kunt nemen. Je voelt niet alleen aan wat die ander voelt, maar neemt als het 

ware het gevoel over. Dit kan, zeker als het je vaker overkomt, erg zwaar vallen. Je belast 

jezelf als het ware met andermans problemen, zorgen etc. Het is om die reden altijd 

belangrijk dat je invoelt, maar het niet persoonlijk maakt. Voor de meeste mensen is dit een 

leerproces en dus een kwestie van ervaring opdoen. 

 

Empathisch zijn kan een gesprek gemakkelijker doen laten verlopen, kan je inzicht geven en 

mededogen is voor veel mensen als een warme deken. Positief dus, zolang je de grens van 

invoelen beperkt tot het daadwerkelijk invoelen en niet overnemen. 
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Waar vertrouw ik op? 
 
Het draait het dus vaak om het verschil tussen emotie en intuïtie. Instinct kunnen we buiten 

beschouwing laten, want we hebben er toch geen controle over. Dus de kernvraag is: Als je 

een keuze moet maken, hoe weet je dan of die keuze ontstaat door emotie of intuïtie?  

 

Er zijn meestal een aantal signalen: 

1.  Spanning.  

Spanning, onrust, stress en angst wordt meestal veroorzaakt door emoties. Veel emoties 

komen uit het verstand en het verstand is vaak gespannen. Dus als je spanning voelt in 

een bepaalde keuze, is dat waarschijnlijk een keuze van je emotie. “Ik ben bang voor de 

consequenties.” 
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2.  Geen verklaring.  

“Ik weet niet waarom, maar het voelt nu eenmaal zo.” Als je het gevoel hebt – zonder het 

te kunnen verklaren – dat je een bepaalde keuze moet maken, is het waarschijnlijk je 

intuïtie die spreekt. “Het is gewoon iets waarvan ik voel dat het goed voor me is.” 

 

3.  Ruimte.  

Als je een gevoel van ruimte ervaart bij een bepaalde keuze, is het meestal ook je intuïtie 

die spreekt. Intuïtie gaat vaak uit van het positieve. “Ik zou me zo opgelucht voelen!” 

 

Luister naar je lichaam 

Zowel emoties als intuïtie zijn prima te gebruiken voor het maken van een keuze. Ze hebben 

allebei hun nut. Controleer altijd zelf wat je gevoel je zegt.  Kies je iets vanuit spanning of 

angst? Maak je een keuze omdat het je een gevoel van vrijheid geeft? Kun je het verklaren? 

Moet je het wel verklaren? 

 

Controleer ook altijd je lichaam. Zowel emoties als intuïtie voel je in je lichaam. Voel je 

ergens spanning of voelt het ontspannen? Je lichaam is een belangrijke indicator welke 

keuze bij je past. Als je ruimte ervaart – in je geest, in je bewustzijn én in je lichaam – dan 

weet je dat je op de goede weg zit! 
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Jezelf voelen 
 

Wanneer heb jij voor het laatst ‘zo maar’ een kwartier gezeten (of gelegen) en gevoeld hoe 

het met jou zelf gaat? Je lichaam geeft signalen. Hoe is je hartslag? Hoe is je ademhaling? 

Voel je fysieke pijn? Kun je überhaupt rustig liggen of heb je veel onrust in je lichaam? Ben je 

boos? Blij? En als je al iets van pijn of emotie toelaat, mag het er dan zijn? Of wuif je het snel 

weer weg om vooral snel door te gaan naar je volgende afspraak?  

 

We leren al jong om ons over allerlei signalen heen te zetten. “Wees maar flink”, “stel je niet 

aan”, “houd vol”, etc.. En op het moment dat je geen ruimte geeft aan je gevoel, dan wordt 

je emotie onverwerkt opgeslagen in je lijf en raak je vroeg of laat verkrampt. Dit uit zich dan 

in fysieke of psychische klachten (vermoeidheid, pijn, piekeren, verstoorde relaties, onrust, 

ziekte, etc.).  

 

ZONDE!  

Want je lichaam liegt niet! Als je luistert naar de signalen - hoe subtiel ook - dan krijgt je 

gevoel de ruimte om erkend en verwerkt te worden. En dat is precies wat nodig is om in 

balans te komen: HEAL -> Herkennen, Erkennen, Accepteren en Loslaten! 

 

Niet voor niets bestaat er de uitdrukking “volg je gevoel” of “volg je hart”. Als je goed luistert 

naar je gevoel, dan is je gevoel de beste gids bij het maken van keuzes. Je gevoel helpt je bij 

het stellen van je grenzen. Je kunt voelen wat je (niet!) nodig hebt. Je zorgt dan beter voor 

jezelf; als je er tenminste ook naar handelt! 
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Een woordje achteraf 
 

Als je geleerd hebt te luisteren naar de signalen in je lichaam, dan kun je vanuit diezelfde 

positie ook anderen tegemoet treden. Vrienden, je partner, ‘zomaar’ mensen die je 

tegenkomt op straat of natuurlijk een cliënt.  

 

Waarschijnlijk heb je voor jezelf een leidraad om een (coachings)gesprek te starten. Maar sta 

tijdens zo’n gesprek vooral ook open voor de signalen die je van (of door) de ander krijgt. 

Voel je je minder op je gemak? Gaat je ademhaling of hartslag om hoog? Ben je alert? Of 

voel je je heel zwaar als je in gesprek bent. Voel je je ontzettend moe? Moet je veel 

geeuwen? Niets is voor niets. En toeval bestaat niet.  

 

Als iets jouw aandacht trekt, dan is het ook voor jou bedoeld. Zelfs een spontane ingeving 

mag je niet negeren. Die krijg je ook niet voor niets. Neem na afloop van een gesprek de tijd 

om te onderzoeken wat er gebeurde en wat je voelde. Hoe beter je je eigen signalen 

herkent, hoe beter je in staat bent te herkennen wat je voelt tijdens het coachen en waar 

dat toe dient.  

 

Soms is het nodig om een situatie te analyseren en heb je je hoofd en studieboeken er bij 

nodig om een juiste interpretatie te maken! Maar soms is het zo duidelijk wat je voelt, dat je 

precies weet wat de ander nodig heeft. Je bereikt dan het punt dat je intuïtief handelt. 

 

 

 

 

Liefs, 

Anne Marie van Bilsen 
Founder, auteur, holistisch therapeut  
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Wil je meer? 
 

We bieden verschillende opleidingen, cursussen en workshops die jou helpen jezelf te 

ontwikkelen. Of het nu voor jezelf is of voor je carriere, er zit vast iets voor je bij dat je 

prikkelt en nieuwsgierig maakt.  

 

Wanneer je je abonneert op De Regenboog Academy nieuwsbrief, dan ben je altijd als eerste 

op de hoogte.  

 

Over De Regenboog Academy 

De Regenboog Academy helpt je jouw talenten te ontwikkelen om jouw ambities en dromen 

te realiseren. Dat doen we door onze artikelen, boeken, opleidingen & cursussen en 

workshops. Door een holistische bijdrage te leveren aan de maatschappij en ons als team 

optimaal in te zetten, dragen wij bij aan bewustwording en zelfreflectie bij een ieder. 

Bewustwording en zelfkennis brengt je in contact met eigen kracht en competenties.  

 

Ook werken we veel in-company en werken we samen met bedrijven om hun medewerkers 

vriendelijk te prikkelen en ontregelen. 

 

Check www.deregenboog-academy.nl voor het actuele aanbod en stuur een mail naar 

info@deregenboog-academy.nl voor vragen en opmerkingen. 

 

Boeken 

Ben je enthousiast? Anne Marie, founder van De Regenboog Academy, auteur en holistisch 

therapeut, heeft maar liefst 3 boeken geschreven die jou verder helpen en inspireren: 

‘Gevoelige kinderen, wat kun je voor ze doen’, ‘Opvoeden in deze tijd, handvatten voor 

ouders’ en ‘Vitaal met Aromatherapie’. 

Op deregenboog-academy.nl vind je tips, artikelen en podcasts met Anne Marie. 

Hier kun je je eigen exemplaren makkelijk bestellen!  
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