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Planning	Lichaamstaal	Master	Workshop	

	

Maandagavond	

18:30-19:00	 Verwelkoming,	presentaties	en	verwachtingen	
19:00-20:15	 Overzicht	en	bespreking	101	nieuwe	interpretaties	voor	Masters	
20:15-20:30	 Pauze	
20:30-21:30	 Analyse	films	en	foto’s	
21:30-22:00	 Gevorderde	oefeningen	op	Micro	Expressies	

	

Dinsdagavond	

18:30-19:00	 Lichaamstaal	Code	inleiding	en	LEGA	Model	
19:00-20:15	 BLINK	Gesprekstechniek	modules	
20:15-20:30	 Pauze	
20:30-21:30	 Oefeningen	BLINK	Gesprekstechniek	
21:30-22:00	 Praktijkvoorbeelden	en	toepassingen	BLINK	Gesprekstechniek	

	

Woensdag	

9:00-10:15	 BLINK	Gesprekstechniek	modules	(vervolg)	
10:15-10:45	 Voorbereiding	op	geplande	praktijkoefeningen	en	opnames	
10:45-11:00	 Pauze	
11:00-12:30	 BLINK	Gesprekstechniek	in	de	straten	van	Antwerpen	
	
12:30-13:15	 	Middagpauze	

13:15-14:30	 Analyse	en	feedback	op	basis	van	opnames	
14:30-14:45	 Pauze	
14:45-15:15	 BLINK	Gesprekstechniek	voor	gevorderden	
15:15-16:15	 Certificatie	examen	BLINK	Techniek	
16:15-17:00	 Vragen	en	antwoorden	

Deze	planning	is	onderhevig	aan	veranderingen	naargelang	de	verwachtingen	en	de	groepsdynamiek.	

	 	

Lichaamstaal Master - door Patryk & Kasia Wezowski
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Herhaling:	5	Principes	voor	de	interpretatie	van	Lichaamstaal:	

	

	

1. COMBINATIES	bevestigen	je	assumpties	
	
	

2. Wat	BINNEN	gebeurt	zie	je	buiten	
	
	

3. CONTEXT	beïnvloedt	Lichaamstaal	
	
	

4. Zoek	naar	VERANDERingen	
	
	

5. Kalibreer	wat	“NORMAAL”	is	voor	de	persoon	
	

	

Samengevat:	

	

Combinaties	Binnen	Context	Veranderen	Normaal	

	

	

	

	

Stappenplan	voor	Lichaamstaal	analyse:	

1. Wat	zie	je?	
2. Wat	denk	je	dat	hij/zij	voelt?	
3. Hoe	komt	dit	overeen	met	wat	je	hoort?	
4. Wat	zegt	de	theorie	over	wat	je	ziet?	
5. Welke	houdingen	zijn	belangrijk	te	benoemen	en	wat	betekenen	ze?	

	

	 	

Lichaamstaal Master - door Patryk & Kasia Wezowski
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De	BLINK	Gesprekstechniek™	

BLINK	=	Body	Language	Interpretations	Naming	Know-how	

	

Wie	de	BLINK	Gesprekstechniek™	kent,	blinkt	uit	in...	

• Sales:	verkopers	die	BLINK™	toepassen	zijn	van	20%	tot	85%	efficiënter	is	Sales	
• Management:	managers	kunnen	via	BLINK™	reacties	van	hun	werknemers	voorzien,	beter	

anticiperen	op	hun	noden,	meer	inzicht	verkrijgen	in	hun	engagement	en	zijn	in	staat	om	
efficiënter	anderen	te	sturen	in	de	richting	van	hun	visie	

• Coachen:	kunnen	emoties	en	gedachten	van	hun	coachee	met	minstens	80%	zekerheid	
correct	benoemen	via	BLINK™,	zelfs	als	zegt	de	coachee	geen	woord	

• Trainers:	dankzij	BLINK™	kunnen	trainers	hun	deelnemers	krachtiger	inspireren	en	
gefascineerd	engageren	in	hun	training	

• HR	verantwoordelijken:	kunnen	met	BLINK™	in	20	minuten	een	karakteranalyse	bekomen	die	
gedetailleerder	is	dan	de	gemiddelde	halve-dag	persoonlijkheidsassessments	

• JIJZELF:	jij	kan	via	BLINK™	je	persoonlijke-	en	werkrelaties	enorm	verbeteren,	omdat	je	weet	
wat	er	in	anderen	echt	omgaat		

	

Doel	van	de	BLINK™	Techniek	=		 via	assumpties	de	waarheid	kunnen	zien	

	

Basis	van	de	BLINK™	Techniek		=		 via	assumpties	en	de	snelle	interpretatie	van	Lichaamstaal	
van	je	toehoorder	precies	weten	wat	te	zeggen	voor	een	win-
win	in	het	gesprek	

	

De	missie	van	het	Centrum	voor	Lichaamstaal	is	om	jou	tools	te	verschaffen	om	efficiënter,	
empathischer	en	sneller	met	anderen	te	kunnen	komen	tot	een	zinvolle	samenwerking	in	begrip	en	
respect.	

	 	

Lichaamstaal Master - door Patryk & Kasia Wezowski
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202	houdingen	en	hun	interpretaties	

	

De	cirkel	van	8	categorieën	van	emoties:	

	 	

Lichaamstaal Master - door Patryk & Kasia Wezowski
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Decode Your Life
Change Your Destiny

Lichaamstaal Code

Master Training

Onze Missie:
1,000,000 Personen Inspireren 

om Succesvoller te Zijn in 
Persoonlijk & Zakelijk Leven

Lichaamstaal Master - door Patryk & Kasia Wezowski
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• Maak een Verschil
• Open Communicatie
• Integriteit
• Creativiteit

Onze Waarden:

Wanneer 
gebruik je

BLINK?

Lichaamstaal Master - door Patryk & Kasia Wezowski
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5% tot 10% van je gesprekstijd

1. “Het doel van onze bespreking is om…”
2. “Als je kon kiezen tussen…”, “Sommige mensen…”
3. “Ik begrijp dat je liever…”
4. “Dus samenvattend kunnen we concluderen dat…”
5. “Het budget voor wat we besproken hebben zou normaal 

gesproken…Maar als we… We kunnen het… maken”
6. “In onze volgende bespreking zullen we…”

1 2 3 4 5 6

• Kaderen en beginnen van een gesprek
• Jezelf profileren als specialist in een bepaald beroep
• Snel tot de kern van de zaak komen
• Wanneer het te lang duurt voor het doel van het gesprek bereikt 

wordt
• Wanneer de ander te weinig zegt en je wil dat hij begint
• Als je informatie wil krijgen die mensen anders niet zullen geven
• Als je zeer specifieke informatie wil toetsen of op zoek bent naar 

de waarheid
• Als je vastloopt in een gesprek of niet weet wat je moet zeggen
• Handig aan het begin van een gesprek om een band te creëren

Situaties waarin je BLINK GEBRUIKT:

Lichaamstaal Master - door Patryk & Kasia Wezowski
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praat
• Als de ander je uit zichzelf al vertelt wat je wilt 

weten
• Als je het gevoel hebt dat BLINK de relatie niet 

verbetert of averechts werkt
• Als je je niet op je gemakt voelt (of als de ander 

zich niet op zijn gemak voelt)

Situaties waarin je BLINK NIET gebruikt:

De Mechanica
van BLINK

Lichaamstaal Master - door Patryk & Kasia Wezowski
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Voorbereiding

• Welk resultaat wil je bereiken met het 
gesprek?

• Welke vragen heb je die misschien niet 
beantwoord gaan worden?

• Waar zal je moeilijk achter kunnen komen?
• Welke boodschap wil je uit gaan dragen?

Voor je begint met BLINK 
moet je duidelijk hebben:

Lichaamstaal Master - door Patryk & Kasia Wezowski
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2. zorg voor een "vriendelijke" sfeer
3. trigger medewerking en/of nieuwsgierigheid bij de ander
4. wees geloofwaardig (door wat je zegt, wat iemand over je weet of hoe je je opstelt)
5. neem jezelf niet te serieus en creëer een “excuus voor fouten” sfeer
6. weet voldoende van het leven van de luisteraar om er op een empathische manier over te 
kunnen praten 
7. observeer de ander aandachtig voor je het gesprek begint: Ring? Verzorgd? Welke leeftijd? 
Wat valt je op? Hoe gedraagt hij/zij zich?
8. zorg ervoor dat de luisteraar zich op zijn gemakt voelt
9. ken het doel van je luisteraar voor het gesprek
10. ken de waarden en visie van je luisteraar (of raad ze snel) en draai het gesprek zo dat je 
hem of haar navenant kunt helpen

Wanneer je deze dingen niet van te voren voor jezelf bedenkt, kan BLINK onderweg mislopen…

10 Tips om de eerste 
10 seconden van je BLINK succesvol neer te zetten

BLINK Module 2
Uitersten & Polariteiten

Lichaamstaal Master - door Patryk & Kasia Wezowski
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• Vakantiebestemming
• Lievelingseten
• Favoriete auto
• Onroerend goed
• Carrière

Verdeel deze onderwerpen 
in 2 Uitersten:

• Het moeten Tegenstellingen zijn
• Het een sluit het ander volledig uit
• Beiden omvatten alles dat bestaat en alle opties
• Maak het helder in jouw en zijn/haar hoofd
• Niet dubbelzinnig (bijvoorbeeld duur - niet duur)
• Gebruik EENVOUDIGE woorden!
• Maak ze EVEN aantrekkelijk (behalve als je een bepaalde 

bedoeling hebt)

Maak de Uitersten 
Duidelijk:

Lichaamstaal Master - door Patryk & Kasia Wezowski
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de Beurt

• Vakantiebestemming
• Lievelingseten
• Favoriete auto
• Onroerend goed
• Carrière

Verdeel deze onderwerpen 
in 2 Uitersten:

Lichaamstaal Master - door Patryk & Kasia Wezowski
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Nivelleren van de Uitersten

• Vakantiebestemming
• Lievelingseten
• Favoriete auto
• Onroerend goed
• Carrière

Verdeel in 2 Uitersten 
op 3 niveaus:

Lichaamstaal Master - door Patryk & Kasia Wezowski
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2. Dan Uitwerken
3. Specifiek op het EIND

• Vakantiebestemming:
• Strand - Bergen

• Niets doen - Actieve vakantie
• Plaatsen bezoeken - Sporten

Verdeel in 2 Uitersten 
op 3 niveaus:

Lichaamstaal Master - door Patryk & Kasia Wezowski
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• Vakantiebestemming:
• Strand - Bergen

• Niets doen - Actieve vakantie
• Plaatsen bezoeken - Sporten

• Stad - Natuur
• Musea zijn interessant - Alles behalve musea

Leer dieper te gaan… 
tot op 5 niveaus:

Nu ben Jij aan 
de Beurt

Lichaamstaal Master - door Patryk & Kasia Wezowski
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Bieden van Opties

• Vakantiebestemming:
• Strand
• Bergen
• Stad
• Al het bovenstaande
• Geen van bovenstaande

Maak de opties 
inclusief:

Een of meer 
zouden 

EVEN aantrekkelijk 
kunnen zijn

Lichaamstaal Master - door Patryk & Kasia Wezowski
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• Vakantiebestemming:
• Strand
• Bergen
• Stad
• Al het bovenstaande
• Geen van 

bovenstaande

Verschillende 
Dimensies van Opties

Het maakt je uit

Het maakt je niet uit

Jij beslist

Jij beslist nietBegin met het aanbieden 
van verschillende 
dimensies als je 

GEMENGDE reacties 
krijgt

BLINK Module 5
Eerst Meten

Dan Concluderen

Lichaamstaal Master - door Patryk & Kasia Wezowski
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• Voorbeeld van een TE SNELLE conclusie: 
Sommige mensen vinden een strandvakantie leuk (positieve reactie).  Als jij mocht 
kiezen zou je dat ook doen, is dat zo?  

• Eerst optie A, dan optie B, sluit vervolgens alle andere opties uit, en 
trek pas dan dan je conclusie: 
Sommige mensen vinden een strandvakantie leuk (positieve reactie). Sommigen gaan graag 
naar de bergen (positieve reactie). Sommigen vinden alle soorten vakantie leuk (positieve 
reactie).  Als jij mocht kiezen zou de locatie je niet zoveel uitmaken, is dat zo?

Geef eerst de opties, 
trek dan je conclusie

BLINK Module 6
Creëer een Verhaal

Lichaamstaal Master - door Patryk & Kasia Wezowski
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• BEST: 3e persoon
• Bekenden van jou: Een vriend, mijn oom… (Benoem de verhouding)
• Bekenden van de luisteraar: Benoem de persoon, beschrijf zijn plaats
• Sommige mensen, Zij zijn, zij, deze mensen, veel mensen, mensen 

in…, mensen die…, etc.
• Variatie: 1e persoon: “Ik wil graag…”, “Wanneer ik ga… dan ga ik…”, “Als 

ik zou… dan zou ik…”
• Alleen BEWUST te gebruiken met een bepaalde bedoeling: 2e persoon  

(let erop dat je niet klinkt alsof je aan het gissen bent!)

Opties van de 
hoofdpersoon:

• … en …
• … Betreffende …
• … Aan de andere kant …
• … Nu we het hierover hebben, ik weet nog dat …
• … Je bent misschien ook geïnteresseerd …
• … Dus daarmee sluiten we dat af. Laten we het nu hebben over …
• … Als je het daarover hebt, denk je misschien ook aan …
• … Toen hij dat meemaakte, had hij ook …

Onderwerpen 
Verbinden:

Lichaamstaal Master - door Patryk & Kasia Wezowski
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evident feit), zal je merken ...
- Je zal misschien ... omdat ...
- Misschien zal je ...
- Ik vraag me af of ...
- Je voelt je waarschijnlijk … terwijl je ...
- Iemand kan, (Naam) , ...
- Jij zou kunnen ...
- Jij kan ...
- ... niet te snel
- Kun je je voorstellen dat ... ?
- Soms ...
- Je weet waarschijnlijk al dat ...
- Sommigen ...
- Je hebt waarschijnlijk gemerkt dat ...
- Probeer ... te weerstaan
- Vroeg of laat ...
- Ik zou je kunnen vertellen dat ... Maar ...
- Hoe zou het voelen als je ... ?
- Zal je ... of ... of ... ?
- Ik weet niet of ...
- Je merkt misschien hoe goed (het …) voelt …Als je ...

Constructies uit de Ericksoniaanse Hypnose
- Kun je echt genieten van ... ?
- Iemand kan, (Naam), ... ?
- Jij zou kunnen ...
- Je bent in staat om ...
- Iemand weet misschien niet of ...
- Het is makkelijk om ... , is het niet?
- Soms ... , denk je niet ?
- Iemand hoeft niet ... , (Naam), ...
- Jij hoeft niet ...
- Iemand was ... omdat ...
- Iemand is in staat om ...
- Ga je nu ... of ga je nu ... ?
- ... zei : " ... "
- Je weet misschien niet of ...
- ... vertelde me ooit : " ... "
- Je wilt nu misschien ... 
- Misschien heb je geen ...
- Wat gebeurt er als je ... ?
- Jij zou het kunnen zijn .... of niet
- Als jij ... , dan ...
- Het valt je misschien op dat ...
- Ik vraag me af of je …., of niet

BLINK Module 7
Maak het Visueel

Lichaamstaal Master - door Patryk & Kasia Wezowski
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• “Stel je voor dat je…”
• Beschrijf in detail WAAR hij/zij is, wat hij/zij ziet
• “Hoe zou jij je voelen als je zou ervaren…”
• Geef een zeer specifiek voorbeeld ALSOF hij/zij er echt is
• Voeg geluiden, tast ervaringen, smaken en geuren toe:  

“Je hoort…”, “Je voelt de warmte van…”
• Gebruik je handen ter illustratie

Wat je kunt zeggen om 
het Visueel te maken:

Laten we dit 
toepassen op…

SALES

Lichaamstaal Master - door Patryk & Kasia Wezowski
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(kenmerken, prijzen, voordelen, nadelen)
• Verdeel het dan in opties (modern/ouderwets, groot/

klein)
• Je gaat op zoek naar positieve aanwijzingen in de 

lichaamstaal van je klant (dit geeft je toestemming om door 
te gaan)

• Verfijn tot meer gedetailleerde opties vanuit bovenstaande 
opties (modern —> futuristisch/minimalistisch)

BLINK voor SALES

• Huis - 3 slaapkamers, twee verdiepingen, garage, tuin, etc., rond de 
300K, voordelen (stil), afstand (ver van winkelcentra)

• Check de opties met je klant door tegenstellingen te creëren en 
bekijk welke kenmerken wel en welke niet bij je product passen 

• Focus meer op wat past en ga in op details waarbij je uitgaat 
van wat je klant wil. 

• Doe hem een aanbod dat past bij waar hij naar op zoek is.

BLINK VOOR SALES
VOORBEELD - HUIS

Lichaamstaal Master - door Patryk & Kasia Wezowski
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• Auto - familie auto, 5 deurs, grote tank, voordeel (groot), nadeel 
(verbruikt veel brandstof)

• Check de opties met je klant door tegenstellingen te creëren en 
bekijk welke kenmerken wel en welke niet bij je product passen 

• Focus meer op wat past en ga in op details waarbij je uitgaat 
van wat je klant wil. 

• Doe hem een aanbod dat past bij waar hij naar op zoek is.

BLINK VOOR SALES
VOORBEELD - AUTO

BLINK Module 8
Beïnvloeden van Keuzes

Lichaamstaal Master - door Patryk & Kasia Wezowski
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• Wanneer je hun ware keuze wil bevestigen: je weet dat ze iets leuk vinden, 
maar je presenteert het als minder aantrekkelijk om het te controleren 

• Wanneer je je eigen motieven wilt verbergen: “Iemand die zwanger is zou 
zeker niet solliciteren naar deze baan…” 

• Je hebt iets gezegd en dit is bevestigd, nu zeg je het tegenovergestelde en 
controleer je of je een negatieve reactie krijgt. Hier kan je de 2e persoon 
gebruiken.  
Voorbeeld: Je weet dat de persoon van stedentrips houdt:  
“Je vrienden gaan op stedentrip. Jij blijft dan liever thuis, niet?”

Wanneer beïnvloeden 
nuttig kan zijn:

BLINK Module 9

Verras hen!

Lichaamstaal Master - door Patryk & Kasia Wezowski
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• Zeg iets onverwachts (een zeer extreme 
optie)

• Zeg iets grappigs (een absurde optie)
• Extreem geluid (“En hij zei BOEM!”)
• Daag uit op een grappige manier (“…maar 

dat zou jij nooit doen!”) 

Hoe je kunt verrassen om 
meer reactie uit te lokken:

BLINK Oefeningen

Op Straat

Lichaamstaal Master - door Patryk & Kasia Wezowski
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Wanneer je BLINK toepast op straat:

“Hallo, ik ben Jan en wij oefenen hier vandaag 
voor onze Lichaamstaal Training. Ik ben benieuwd 
of ik aan je lichaamstaal kan zien wat jij graag hebt.  
Je hoeft alleen maar te luisteren…”

BLINK Module 10
Gebruik je stem om emoties 

te stimuleren

Gevorderd

Lichaamstaal Master - door Patryk & Kasia Wezowski
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• Laat een stilte vallen NET NA het woord waar je 
reactie op wilt

• Zeg het woord waar je reactie op wilt HARDER
• Benadruk/verleng de uitspraak van het woord waar 

je reactie op wilt
• Spreek het laatste woord uit als een stelling 

(behalve als je bewust een vraag wilt stellen)

Een aantal 
mogelijkheden:

BLINK Module 11
Stimuleren van reactie door 

Het Laatste Woord te gebruiken

Gevorderd

Lichaamstaal Master - door Patryk & Kasia Wezowski
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• Voorbeelden:
• Sommige mensen gaan graag naar de bergen op vakantie 

Sommige mensen gaan graag op vakantie naar de bergen
• Toen je het over de prijs had met je collega’s, zeiden ze dat het 

best goed was denk ik  
Toen je sprak met je collega’s          
over de prijs,  
denk ik dat ze zeiden: het was best goed

Het Laatste Woord 
Strategisch Gebruiken

Laten we dit 
Toepassen op…

HR

Lichaamstaal Master - door Patryk & Kasia Wezowski
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ervaring, zelfstandig, spreekt 3 talen, etc.)
• splits het vervolgens in opties (alleen werken/in een groep, 

stressbestendig aan de telefoon/niet, kan langer blijven/heeft een 
tijdslimiet)

• je gaat op zoek naar positieve aanwijzingen in de lichaamstaal 
van je klant (dit geeft je toestemming om door te gaan)

• verfijn naar niveaus van meer gedetailleerde opties vanuit 
bovenstaande opties (kan langer blijven —>1 uur per week/neemt 
werk mee naar huis/stelt een eigen effectief plan op)

BLINK VOOR HR

BLINK Module 12
Vragen stellen voor meer 

stimulatie

Gevorderd

Lichaamstaal Master - door Patryk & Kasia Wezowski
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• …, nietwaar?
• …, klopt dat?
• …, heb ik gelijk?
• …, ben je het ermee eens?
• …, klinkt dat logisch?
• …, is dat zo?

Eindig je boodschap met een GESLOTEN vraag 
(zonder ruimte voor een verbaal antwoord)  
om een non-verbale respons uit te lokken:

• … lijkt belangrijk voor jou.
• Er is een verband tussen ... en ...
• Ik heb de indruk dat ...
• Je lichaam suggereert dat ... (en dan een 

stilte waarin je wacht op de reactie)

Gebruik verborgen vragen in je uitspraken   
om een non-verbale respons uit te lokken:
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• … Klinkt dit logisch?
• Kun je dit koppelen aan ... ?
• Waarom krijg ik de indruk dat ... ?

Gebruik indirecte vragen om aan te zetten 
tot een verbale en non-verbale respons :

• Het is vaak zo dat ... , klopt dat voor jou?
• Wat vind je van de prijs?
• Ben je tevreden over … ?
• Hoe is je relatie met … ?
• Waar denk je op dit moment aan?

Gebruik directe vragen om de lege plekken die je 
NIET hebt gevonden met BLINK op te vullen: 

Lichaamstaal Master - door Patryk & Kasia Wezowski

www.LichaamstaalTraining.be - Pagina 32 / 66



CO
NF

ID
EN

TI
ALBLINK Module 13

Wat als het 
fout gaat?

Gevorderd

• Weet je dat zeker? Waarom?
• Je bevestigt het niet, maar ik weet wel dat ...
• Ja, dat is niet zo, maar wat zou je liever gehad hebben … ?
• Misschien is dat niet zo ... Maar wat als ...
• Je hebt gelijk ... daarover.  Aan de andere kant …
• Inderdaad, je weet het zelf niet maar anderen ...
• Van buiten lijkt het misschien niet zo, maar van binnen ...
• Oké, misschien weet je het niet, maar als ... , zal je zien dat ... (herformuleer wat je eerder zei)
• Als ik zoiets zou horen zou ik het ook niet geloven, maar ...
• Ik weet het. Ik zou het er net als jij niet mee eens zijn, maar wat ik heb ontdekt is dat ...
• Ja, daar ben ik het mee eens. Kun je me helpen met ...

Wat als het fout gaat? Wat als je weerstand krijgt?
Met deze zinnen kun je jezelf redden:
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Gebruiken van Stimulerende
Ja/Nee Vragen

Gevorderd

• “Als je kon kiezen tussen A en B… Zou 
je dan niet voor A kiezen?”

• “Zou je niet graag gaan … ?”
• “Als… zou gebeuren. Zou je dan…?”

Gebruiken van Stimulerende 
Ja/Nee Vragen:
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Combineren van
Stimulerende Zinnen

met
Sterke Vragen

Gevorderd

• Welk verschil maakt het voor jou als … ?
• Kun je je voorstellen wat er gebeurt als … ?
• Wat denk je dat het resultaat zou zijn als … ?
• Hoe klinkt het voor jou als … ?
• Hoe zou je je voelen als … ?

Vraag naar hun ervaring 
+ ALS + Boodschap:
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zenden verschillende dingen uit (examples)
• Bevestigingen van ME in LT
• Andere gezichtstrekken
• Wat LT je vertelt op een dieper niveau
• Lichaamssignalen en waarschuwingen in het 

zakenleven

Toepassingen en Voorbeelden  
GEVORDERDE CASES 

van Lichaamstaal & Micro Expressies

• 4 Dimensies:
• Lichaamstaal
• Emoties
• Gedachten en overtuigingen
• Acties

LICHAAMSTAAL CODE
LEGA model
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en Acties
2. De Lichaamstaal die iemand laat zien trekt onbewust 

reacties van anderen aan
3. Wanneer Je de Lichaamstaal Code van Anderen Kent, kun 

Je Voorspellen Hoe Anderen Zich Gaan Gedragen of  
Welk Besluit Ze Zullen Nemen

4. Als Je Je Code Verandert, Verander Je Wat Je Aantrekt 
en Verander Je Uiteindelijk Je Lot

LICHAAMSTAAL CODE
Principes
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Extra:	lijst	van	emoties	die	je	kan	vermelden	in	je	interpretaties:	

	

Emoties	en	gevoelens	wanneer	je	behoefte	wel	is	ingevuld:	

	

Authentieke	

gevoelens	
Afgeleide	gevoelens	

Blij	

betrokken,	blij,	dankbaar,	energiek,	enthousiast,	gecentreerd,	gefascineerd,	
gelukkig,	gepassioneerd,	gerust,	helder,	levendig,	liefdevol,	ontspannen,	
open,	opgetogen,	rustig,	teder,	tevreden,	trots,	uitbundig,	vastberaden,	
veilig,	verlangend,	voldaan,	vredig,	vriendelijk,	vrolijk,	vurig,	zelfbewust,	
zelfverzekerd	

Verbaasd	
bemoedigd,	geïnspireerd,	geraakt,	hoopvol,	nieuwsgierig,	ontroerd,	
opgelucht,	opgewonden,	optimistisch,	verfrist,	verrast,	verwachtingsvol,	
verwonderd,	waakzaam	

	

	

Emoties	en	gevoelens	wanneer	je	behoeftes	niet	zijn	ingevuld:	

	

Authentieke	

gevoelens	
Afgeleide	gevoelens	

Verdrietig	
bedroefd,	beschaamd,	gekwetst,	melancholiek,	onbemind,	ongelukkig,	
ongewenst,	ontmoedigd,	schuldig,	teleurgesteld,	terneergeslagen,	treurig,	
verdrietig,	waardeloos,	wanhopig,	triest,	zinloos	

Angstig	
angstig,	bang,bezorgd,	hopeloos,	in	de	war,	in	paniek,	in	’t	nauw	gebracht,	
ongerust,	ontsteld,	op	mijn	hoede,	verontrust,	verschrikt,	versteend,	
wantrouwend	

Woedend	 boos,	furieus,	geërgerd,	gefrustreerd,	geïrriteerd,	kwaad,	ongeduldig,	
ontevreden,	ontstemd,	razend,	triomferend,	verontwaardigd,	wraakzuchtig	

Verafschuwd	
afkeer,	afstandelijk,	beschuldigend,	euforisch,	hatelijk,	koel,	minachtend,	
nutteloos,onberispelijk,	ongeïnteresseerd,	onverschillig,	teruggetrokken,	
verveeld,	vervreemd,	vijandig,	walging	
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Lijst	met	mogelijke	gevoelens	als	behoeften	vervuld	zijn:	

Toegenegen	 Zelfverzekerd	 Verfrist	 Betrokken	
Hartelijk,	 Gesterkt,	 Gestimuleerd,	 Aandachtig,	
liefdevol,	 open,	trots,	 hersteld,	 betoverd,	
teder,	 vastberaden,	 uitgerust,	 geboeid,	
vol	mededogen,	 veilig,	zeker,	 verjongd,	 gefascineerd,	
vriendelijk,	 zelfbewust	 vernieuwd	 geïnteresseerd,	
zachtmoedig,	 	 Gestimuleerd	 geïntrigeerd,	
warm	 Dankbaar	 Energiek,	 gestimuleerd,	

	 Dankbaar,	 enthousiast,	 nieuwsgierig,	
Hoopvol	 erkentelijk,	 geanimeerd,	 verdiept,	
Bemoedigd,	 geraakt,	 gepassioneerd,	 waakzaam	
optimistisch,	 ontroerd	 geprikkeld,	 	verwachtingsvol	 	 levendig,	 Vredig	

	 Opgebeurd	 verbaasd,	 Gecentreerd,	
Gestimuleerd	 Extatisch,	 verbluft,	 gelijkmoedig,	
Energiek,	 geestdriftig,	 verlangend,	 gelukkig,	
enthousiast,	 gelukzalig,	 verrast,	 gerust,	helder,	
geanimeerd,	 hartstochtelijk,	 versterkt,	 kalm,	
gepassioneerd,	 opgewekt,	 verwonderd,	 ontspannen,	
geprikkeld,	 opgewonden,	 vurig	 opgelucht,	op	
levendig,	 stralend,	 	 mijn	gemak,	
verbaasd,	 uitbundig,	 Vrolijk	 rustig,	
verbluft,	 uitgelaten,	 Blij,		 sereen,	
verlangend,	 verrukt	 frivool,	 stil,	
verrast,	 	 geamuseerd,	 tevreden	
versterkt,	 Geïnspireerd	 gelukkig,	 vervuld,	
verwonderd,	 Onder	de	indruk,	opgetogen,	 voldaan,	
vurig	 verbaasd,	 uitbundig	 	
	 verwonderd	 	 	
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Lijst	met	mogelijke	gevoelens	als	behoeften	niet	vervuld	zijn:	

Bang	 Afkeer	 Onrust	 Verward	
Angstig,	 Haatdragend,	 Alert,	geagiteerd,	 Ambivalent,	
in	paniek,	 minachtend,	 gealarmeerd,	 aarzelend,	
ontsteld,		 vol	afschuw,	 geschrokken,	 onthutst,	
ongerust,	 vijandig,	 nerveus,	 onzeker,	
op	mijn	hoede,	 walging	 ongemakkelijk,	 perplex,	
verschrikt,	 	 ontdaan,	onthutst,	 verbijsterd	
versteend,	 Opgelaten	 ontmoedigd,	 verloren	
verontrust,	 Onbehaaglijk,	 ontsteld,	 	wantrouwend	 ongemakkelijk,	 verbaasd,	 Treurig	

	 beschaamd,	 verbouwereerd,	 Bedroefd,	
Vermoeid	 schuldig,	 verschrikt	 melancholiek,	
Futloos,	 verward	 	 ontmoedigd,	
leeg,	 	 Geërgerd	 ongelukkig,	
lusteloos,	 Pijn	 Boos,	 terneergeslagen,	
slaperig,	 Alleen,	 gefrustreerd,	 teleurgesteld,	
uitgeblust,	 berouwvol,	 geïrriteerd,	 verdrietig,	
uitgeput,	 gebroken,	 ongeduldig,	 wanhopig,		
verslagen	 gekweld,	 ontevreden,	 triest	

	 gekwetst,	 ontstemd	 	
Machteloos	 miserabel,	 	 Afwezig	
Hopeloos,	 ontredderd	 Kwaad	 Afstandelijk,	
hulpeloos	 	 Furieus,	 apathisch,	
moedeloos	 Gespannen	 razend,	 gelaten,	koel,	

	 Chagrijnig,	 verontwaardigd,	 ongeïnteresseerd,	
Kwetsbaar	 geïrriteerd,	 woedend,	 onverschillig,	
Gevoelig	 overweldigd,	 wraakzuchtig	 teruggetrokken,	
hulpeloos,	 rusteloos,	 	 verveeld,	
onzeker,	 zenuwachtig	 Verlangend	 vervreemd	
wiebelig	 	 Afgunstig,	 	
	 	 hunkerend,	 	
	 	 jaloers,	 	
	 	 nostalgisch,	 	
	 	 smachtend	 		
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Hoe	leugens	herkennen?	

!	Elementen	om	te	beschouwen	bij	leugendetectie	

	
In	grote	lijnen	zijn	er	2	soorten	leugens:	Verbergen	en	vervalsen.	

Vervalsen	is	moeilijker	voor	de	leugenaar	omdat	het	hem	meer	schuldgevoel	geeft.		

	

Opgelet:	Er	zijn	geen	vaste	tekens	van	liegen.	Er	zijn	enkel	signalen	die	op	bepaalde	emoties	kunnen	
wijzen.	Enkel	in	combinatie	met	andere	tekens,	en	calibratie	met	het	normale	gedrag	van	een	
persoon,	kan	een	eventuele	conclusie	worden	getrokken.	

	

Mythe:	Bepaalde	bewegingen	duiden	op	liegen.		

	

Bijvoorbeeld:	een	emotie	van	angst	duidt	er	niet	noodzakelijk	op	dat	de	ondervraagde	schrik	heeft	
om	betrapt	te	worden.	Een	onschuldige	ondervraagde	kan	immers	angst	ervaren	wegens	het	feit	dat	
hij	schrik	heeft	dat	hij	niet	geloofd	zal	worden.	
Het	omgekeerde	is	ook	geldig:	het	gebrek	aan	enige	angst,	betekent	niet	dat	de	ondervraagde	zeker	
onschuldig	is.	

	

Onderstaande	tabellen	geven	je	een	overzicht	van	de	mogelijke	factoren	die	een	beoordeling	van	een	
leugen,	leugenaar	of	de	leugen	detector	kunnen	beïnvloeden.	
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Tabellen	met	overzicht	van	factoren	die	een	oordeel	kunnen	

beïnvloeden:	

	

Dit	is	jouw	“checklist”	om	een	leugen	correct	te	beoordelen:	

Elementen	i.vm.	de	leugen:	

Voordeel	om	de	leugen	te	ontmaskeren	 Nadeel	om	de	leugen	te	ontmaskeren	

De	leugen	detector	is	gemotiveerd,	omdat	hij	er	
meer	baat	heeft	bij	om	de	leugen	te	
ontmaskeren	(bv:	carriere	boost)	dan	om	het	
ongemerkt	te	laten.	

De	leugen	detector	is	potentieel	gedemotiverd,	
omdat	hij	er	meer	baat	bij	heeft	om	de	leugen	
door	de	vingers	te	zien	en	te	hopen	dat	het	
goedkomt	dan	de	te	moeten	afrekenen	met	de	
gevolgen	van	de	ontmaskering	

De	leugen	is	belangrijk	voor	de	leugenaar	en	
daarom	gaan	er	meer	emoties	bij	gepaard	

De	leugenaar	is	vrij	emotieloos	over	het	
onderwerp	van	de	leugen	

Er	zullen	grote	veranderingen	plaatshebben	bij	
eventuele	ontmaskeringg	en	de	impact	van	de	
leugen	is	groot	

Er	staat	weinig	op	het	spel	als	de	leugen	wordt	
ontmaskerd	

Er	is	een	geen	grijze	zone	tussen	liegen	en	niet	
liegen	over	het	betreffende	feit.	

Het	is	gemakkelijk	om	feiten	aan	te	brengen	die	
de	leugen	ondersteunen.	Er	is	een	grijze	zone.	

De	leugen	is	complex	voor	de	leugenaar	om	
helemaal	te	omvatten	en	de	gevolgen	ervan	te	
voorzien	

De	leugen	is	eenvoudig	voor	de	leugenaar	om	
helemaal	te	omvatten	en	de	gevolgen	ervan	te	
voorzien	

De	leugen	is	een	zwart-witte	leugen,	er	is	geen	
twijfel	mogelijk.	

De	leugen	is	half-waar,	half-vals.	

De	balans	tussen	ontmaskeren	en	niet	
ontmaskeren	is	onevenwichtig	verdeeld:	het	
ontmaskeren	van	de	leugen	heeft	een	nadelig	
gevolg	voor	de	leugen	detector.	

De	leugen	heeft	enkel	een	nadeel	voor	de	
leugenaar	en	een	voordeel	voor	de	leugen	
detector.	

De	leugen	betreft	iets	belangrijk	voor	de	leugen	
detector	en	de	leugenaar	is	daar	bewust	van	dat	
de	leugen	detector	bij	ontmaskering	zich	bedot	
zal	voelen.	

De	leugen	betreft	iets	onschuldig,	onbelangrijk	
of	heeft	een	onbewust	voordeel	voor	de	leugen	
detector.	

De	leugen	onthullen	heeft	geen	schaamte	als	
gevolg	voor	de	leugenaar.	

De	leugen	onthullen	zou	grote	schaamte	
meebrengen	voor	de	leugenaar	in	een	groep	die	
hem	aanbelangt	en	respecteert.	

De	leugenaar	heeft	een	duidelijk	voordeel	en	
motivatie	op	te	liegen.	

De	leugenaar	heeft	geen	voordeel	bij	het	liegen.	

De	leugen	detector	heeft	er	geen	secundair	
voordeel	bij	om	samen	te	spannen	met	de	
leugenaar.	

De	leugen	detector	spant	(onbewust)	samen	met	
de	leugenaar.	
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Elementen	i.vm.	de	leugenaar:	

Voordeel	voor	de	leugenaar	 Nadeel	voor	de	leugenaar	

De	leugenaar	is	een	geboren	acteur	 De	leugenaar	kan	niet	goed	acteren	
De	leugenaar	heeft	veel	ervaring	in	het	succesvol	
vertellen	van	leugens	

De	leugenaar	is	niet	ervaren	in	het	vertellen	van	
leugens	

De	leugenaar	heeft	geen	schuldgevoel	tegenover	
de	personen	waartegen	hij	liegt	

De	leugenaar	kan	een	schuldgevoel	hebben	als	
hij	ontdekt	zou	worden	

De	leugenaar	hoeft	maar	een	keer	te	liegen	
tegen	een	persoon	

De	leugenaar	moet	blijven	leven	in	een	
omgeving	waarin	hij	regelmatig	zijn	leugen	zal	
moeten	verdedigen	

De	situatie	waarin	de	leugenaar	is,	is	vrijwel	
stressloos	

De	situatie	waarin	de	leugenaar	zich	bevindt	is	
stressvol	

De	leugenaar	gelooft	dat	zijn	eigen	leugen	de	
waarheid	is	

De	leugenaar	is	er	goed	bewust	van	dat	hij	zelf	
de	keuze	heeft	gemaakt	om	te	liegen	

Een	autoriteit	heeft	de	leugenaar	de	opdracht	
gegeven	om	te	liegen	

De	leugenaar	heeft	zelf	de	keuze	gemaakt	om	te	
liegen	

Tijd	speelt	in	het	voordeel	van	de	leugenaar	en	
het	verloop	van	tijd	zal	maken	dat	de	leugen	
stilaan	uitgewist	of	genegeerd	wordt	

De	situatie	is	van	deze	aard	dat	tijd	in	het	nadeel	
van	de	leugenaar	speelt.	

De	leugenaar	is	er	bewust	van	dat	de	leugen	
detector	geen	enkel	vermoeden	heeft	

De	leugenaar	is	er	bewust	van	dat	de	leugen	
detector	vermoedens	heeft	van	de	leugen	

De	leugenaar	heeft	geen	relatie	met	de	leugen	
detector	

De	relatie	met	de	leugen	detector	is	belangrijk	
voor	de	leugenaar	

De	leugenaar	heeft	zijn	leugen	goed	kunnen	
voorbereiden	

De	leugenaar	moet	ter	plaatse	(zonder	
voorbereiding)	zijn	leugen	verzinnen	

De	leugenaar	is	in	staat	om	een	intelligent	en	
goed	samenhangend	verhaal	te	bouwen.	

De	leugenaar	bezit	niet	de	capaciteiten	om	
complexe	leugens	te	verzinnen.	

Het	onderzoek	naar	de	leugen	verloopt	volgens	
het	plan	van	de	leugenaar	

De	leugenaar	wordt	verrast	door	een	opwelling	
van	emoties	als	gevolg	van	nieuwe	informatie	en	
kan	de	interne	strijd	moeilijk	verbergen	

Er	is	geen	gezichtsverlies	voor	de	leugenaar	als	
hij	ontdekt	wordt	(de	leugen	is	om	bestwil	voor	
de	leugen	detector).	

Er	is	een	groot	gezichtsverlies	voor	de	leugenaar	
als	de	leugen	ontdekt	wordt	en	het	betreft	
degelijk	kwaadaardig	opzet.	

De	leugenaar	hoeft	niet	helemaal	niet	schuldig	
te	voelen	(bv:	leugen	om	bestwil	voor	de	leugen	
detector)	

De	leugenaar	voelt	zich	steeds	meer	en	sterk	
schuldig	wegens	het	misleiden.	

De	leugenaar	heeft	een	goede	reden	om	te	
liegen:	hij	is	door	de	leugen	detector	in	zijn	ogen	
onrechtvaardigd	behandeled	geweest,	hij	streeft	
een	nobel	doel	na	of	hij	beschermt	iemand.	

De	leugenaar	heeft	geen	goede	reden	om	te	
liegen	en	de	leugen	kan	op	geen	enkele	manier	
gerechtvaardigd	worden.	

De	leugenaar	heeft	weinig	emoties	verbonden	
met	de	leugen	detector.	

De	leugenaar	misprijst	de	leugen	detector	sterk	
en	dit	kan	te	zien	zijn	in	zijn	gedrag.	

De	leugenaar	is	een	goede	“method-acting”	
acteur	

De	leugenaar	is	geen	goede	acteur	en	is	niet	in	
staat	om	emoties	op	commando	op	te	roepen	
(bijvoorbeeld	door	zich	in	te	leven	in	vorige	
ervaringen).	

De	leugenaar	is	in	staat	om	zichzelf	in	de	leugen	
te	doen	geloven.	

De	leugenaar	weet	bewust	dat	hij	liegt	en	
gelooft	zijn	leugen	niet.	
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Elementen	i.vm.	de	leugen	detector:	

Voordeel	voor	de	leugen	detector	 Nadeel	voor	de	leugen	detector	

De	leugen	detector	heeft	er	voordeel	bij	als	de	
leugen	ontdekt	wordt,	dus	gaat	hij	aandachtiger	
toekijken	en	onderzoeken	

De	leugen	detector	kan	slechte	gevolgen	ervaren	
na	het	ontdekken	van	de	leugen,	m.a.w.	de	
leugen	negeren	is	een	impliciete	‘hidden	agenda’	

De	leugen	detector	kan	nadelen	ervaren	als	de	
leugen	niet	ontdekt	wordt	

De	leugen	detector	behoudt	liever	de	illusie	dat	
er	geen	leugen	is	verteld	

Hoe	meer	emoties	er	betrokken	zijn,	hoe	groter	
de	kans	dat	er	lekkage	ontstaat	

Als	er	weinig	emoties	met	de	leugen	gepaard	
gaan,	is	het	moeilijker	om	de	leugen	te	
ontmaskeren	

De	leugen	detector	laat	aan	de	potentiële	
leugenaar	duidelijk	zien	dat	hij	vermoedens	
heeft	

De	leugen	detector	laat	niet	zien	aan	de	
leugenaar	dat	hij	vermoedens	heeft	

De	leugenaar	heeft	zijn	verhaal	van	buiten	
geleerd	en	vertelt		woord-voor-woord	exact	
hetzelfde	opnieuw	(wat	nogal	verdacht	is)	

De	leugenaar	is	doorwinterd	en	in	staat	om	met	
opzet	kleine	“foutjes”	te	vertellen	en	zodoende	
een	oprecht	lijkend	verhaal	te	simuleren	

Er	zijn	geen	ernstige	gevolgen	voor	de	leugenaar	
en	hij	is	makkelijk	te	overhalen	om	de	waarheid	
te	zeggen	

Er	zijn	ernstige	gevolgen	voor	de	leugenaar	en	hij	
zal	alles	doen	om	de	leugen	vol	te	houden	

De	leugen	detector	is	gevreesd	door	de	
leugenaar	en	staat	erom	bekend	om	elke	leugen	
te	ontmaskeren.	
	

De	leugen	detector	staat	erom	bekend		om	
gemakkelijk	misleid	te	worden.	

De	leugenaar	is	bij	een	vorige	leugenpoging	
betrapt	geweest	door	de	leugen	detector.	

De	leugenaar	is	er	eerder	in	geslaagd	om	de	
leugen	detector	te	bedotten.	

De	leugenaar	is	niet	alleen	en	het	is	een	
collectieve	leugen	(dus	gaat	hij	misschien	
makkelijker	bekennen).	

De	leugenaar	is	de	enige	schuldige	van	de	
leugen.	

De	leugen	zal	vroeg	of	laat	toch	onthuld	worden.	 De	leugen	(indien	goed	geheim	gehouden),	zal	
nooit	onthuld	kunnen	worden.	

De	leugen	detector	is	in	staat	om	schuldloos	en	
kundig	zelf	te	liegen	(of	bluffen)	om	de	leugen	
sneller	te	achterhalen.	

De	leugen	detector	is	niet	in	staat	om	zelf	te	
liegen	of	te	bluffen.	

De	leugenaar	en	leugen	detector	delen	
gemeenschappelijke	sociale	waarden.	

De	leugenaar	en	leugen	detector	delen	geen	
gemeenschappelijke	sociale	waarden.	

De	leugenaar	is	volledig	zelf	verantwoordelijk	
voor	het	nemen	van	de	beslissing	om	te	liegen.	

De	leugenaar	heeft	toestemming	gekregen	van	
een	autoriteit	om	te	liegen.	

De	leugen	heeft	een	groter	verlies	voor	de	
leugen	detector	dan	de	winst	voor	de	leugenaar.	

De	leugen	is	goed	(om	bestwil)	voor	alle	partijen.	

De	emoties	van	de	leugenaar	omtrent	de	
ondervraging	zijn	eenvoudig	te	isoleren	van	de	
emoties	over	het	onderwerp	van	de	leugen.	

De	emoties	van	de	leugenaar	omtrent	de	
ondervraging	zijn	verweven	met	de	emoties	over	
het	onderwerp	van	de	leugen.	

De	leugenaar	zou	geen	emoties	ervaren	wegens	
de	ondervraging	als	hij	onschuldig	zou	zijn.	

De	leugenaar	kan	een	onschuldige	persoon	zijn	
die	emotionele	reacties	heeft	zoals:	

- Angst	om	niet	geloofd	te	worden	
- Schuldig	om	iets	anders	
- Kwaad	of	afkeer	wegens	beschuldiging	
- Minachting	om	de	leugen	detector	

ongelijk	te	laten	zien	
- Verrast	wegens	de	beschuldiging	
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De	afweging	tussen	een-leugen-geloven	of	de-
waarheid-niet-geloven	is	makkelijk	te	maken.	

De	afweging	tussen	een-leugen-geloven	of	de-
waarheid-niet-geloven	is	moeilijk	te	maken.	

De	elementen	die	wijzen	op	waarheid	zijn	
afwezig	in	het	verhaal	van	de	leugenaar.	

De	elementen	die	wijzen	op	waarheid	wordt	
duidelijk	bevestigd	door	de	tekens	in	het	verhaal	
van	de	leugenaar.	

De	leugenaar	heeft	gewoonlijk	een	lichaamstaal	
die	niet	te	verwarren	is	met	tekens	die	wijzen	op	
een	leugen.	

De	leugenaar	heeft	vaak	een	‘normale’	
lichaamstaal	die	te	verwarren	is	met	tekens	die	
wijzen	op	een	leugen.	

De	leugen	detector	heeft	de	leugenaar	in	diverse	
andere	situaties	gezien.	

Het	is	de	eerste	ontmoeting	met	de	leugenaar.	

De	leugen	detector	zal	geen	vernedering	of	
nadeel	ondervinden	als	hij	de	leugenaar	niet	
ontmaskert.	

De	leugen	detector	zoekt	bevestiging	van	zijn	
assumpties	i.p.v.	ze	te	testen.		

De	leugen	detector	is	zich	bewust	van	zijn	eigen	
assumpties	over	de	leugenaar.	

De	leugen	detector	is	zich	niet	bewust	van	zijn	
eigen	assumpties	over	de	leugenaar.	

De	leugen	detector	heeft	geen	gewoonte	om	
signalen	van	leugens	te	negeren.	

De	leugen	detector	heeft	geleerd	om	signalen	
van	leugens	te	negeren	om	niet	te	hoeven	af	te	
rekenen	met	de	mogelijke	gevolgen.	

	

	

Belangrijke	aandachtspunten	om	fouten	te	vermijden:	

- De	mogelijkheid	in	acht	nemen	dat	de	zichtbare	emoties	geen	tekens	van	leugen	zijn	maar	
een	teken	hoe	een	onschuldige	persoon	zich	voelt	over	de	beschuldiging.	

- Verwerp	een	teken	dat	zou	kunnen	wijzen	op	een	leugen,	indien	de	verdachte	zo	een	teken	
ook	zou	laten	zien	indien	hij	dit	gevoel	bij	onschuld	ook	zou	kunnen	hebben.	

- Verwerp	een	teken	dat	zou	kunnen	wijzen	op	een	leugen,	indien	de	verdachte	zo	een	teken	
ook	zou	laten	zien	wegens	de	relatie	die	er	tussen	beiden	is.	

- Verwerp	een	teken	dat		zou	kunnen	wijzen	op	een	leugen,	indien	de	verdachte	zo	een	teken	
ook	zou	laten	zien	wegens	het	verwachtingspatroon	van	de	leugen	detector.	

- Verwerp	een	teken	dat		zou	kunnen	wijzen	op	een	leugen,	als	het	een	teken	is	dat	zowel	bij	
onschuld	als	bij	schuld	op	dezelfde	manier	getoond	zou	worden.	

- Het	is	niet	zeker	of	de	leugenaar	liegt,	tot	hij	bekent	of	feitelijk	bewijs	wordt	aangeleverd	(en	
dan	kan	het	nog	zijn	dat	de	beschuldigde	onschuldig	is	wegens	opgezet	spel,	of	dat	een	
onschuldige	onder	druk	toegeeft).	Daarom	kunnen	signalen	die	kunnen	wijzen	op	een	leugen	
enkel	gebruikt	worden	als	signalen	om	het	onderzoek	al	dan	niet	verder	te	zetten.	
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De	meest	krachtige	tips	om	leugens	te	ontmaskeren:	

- Zoek	naar:	angst	om	ontdekt	te	worden,	schuld	wegens	liegen	en	plezier	in	iemand	misleid	te	
hebben	(misprijzen).	

- Breng	de	potentiële	leugenaar	in	een	stress	situatie,	zodat	je	meer	lichaamstaal	ziet.	
- Beschuldig	de	potentiële	leugenaar	(direct	of	indirect)	om	de	druk	op	te	drijven.	
- Speel	het	spel	mee	met	de	leugenaar.	Verzin	informatie	die	niet	bestaat	en	analyseer	of	de	

leugenaar	daarop	inspeelt.	
- Doe	alsof	je	de	leugens	van	de	leugenaar	niet	door	hebt	om	meer	informatie	in	te	winnen	en	

meer	incongurentie	in	de	emoties	te	merken.	
- Vertel	de	verdachte	wat	je	aan	zijn	lichaamstaal	ziet	dat	een	leugen	bewijst,	met	de	hoop	dat	

hij	zal	toegeven	of	meer	tekens	van	leugen	laten	zien.	
- Vergelijk	het	gedrag	van	de	verdachte	in	verschillende	situatie.	
- Baseer	je	op	betrouwbare	tekens	in	het	lichaam,	het	gezicht	en	de	stem.	
- Focus	op	veranderingen	in	het	gedrag	van	de	verdachte.	
- Focus	op	combinaties	in	verschillende	elementen	van	lichaamstaal.	
- Focus	op	veranderingen	in	lichaamstaal	die	plaatshebben	bij	het	bespreken	van	een	thema	

dat	moeilijk	ligt	voor	de	leugenaar.	

	

Tip:	Maak	een	“leugen	scorekaart”	

De	leugen	scorekaart:	hoeveel	scoort	de	persoon	op	waarheid,	hoeveel	op	leugen?	Hoe	congruentie	
laat	de	persoon	zien...	tussen	wat	hij	vertelt	en	laat	zien?	Vergelijk	deze	congruentie	met	zijn	gewone	
manier	van	doen.	Wat	is	zijn/haar	motivatie?	
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Onderscheid	tussen	onbetrouwbare	en	betrouwbare	tekens:	

Weinig	betrouwbaar:	

- Opgelet	voor	fouten!	Manipulatoren	(bv:	handbewegingen	naar	gezicht)	zijn	de	minst	
betrouwbare	tekens	

	

Betrouwbaar:	

- Spieren	rond	de	ogen,	richting	van	de	blik...	maar	deze	zijn	makkelijk	te	controlleren	(Niet	
makkelijk	te	controlleren:	knipperen,	pupil-grootte,	tranen)	

- Meer	emblemen	die	getoond	worden	buiten	hun	gewone	presentatie	positie	
- Minder	illustratoren,	omdat	de	persoon	meer	moet	wikken	en	wegen	
- De	timing	van	de	illustratoren	klopt	niet	(te	vroeg	of	te	laat)	
- Normaal	=	vooruit	bij	interesse	of	kwaadheid,	achteruit	bij	angst	of	afkeer.	Indien	omgekeerd	

dan	is	er	iets	niet	congruent.	
- Er	zijn	naast	de	tekens	van	duidelijke	leugens,	geen	duidelijke	tekens	aanwezig	die	de	

waarheid	bevestigen.	(bijvoorbeeld:	er	zijn	geen	micro-expressies	die	de	waarheid	
bevestigen	van	de	emoties	die	de	persoon	zou	moeten	voelen	bij	het	verhaal).	

	

Zeer	betrouwbaar:	

Te	zien	in	het	lichaam:	

- De	leugen	wordt	meermaals	en	in	verschillende	tekens	in	combinatie	bevestigd.	
- Hoe	evolueert	het	stemtimbre?	Angst,	opwinding	of	kwaadheid	=	hogere	en	luidere	stem	(bij	

70%	van	de	personen)	;	verdriet	=	lagere	en	zachtere	stem.	
- Veranderingen	in	autonoom	zenuwsysteem	(slikken,	zweten,	ademen,	blozen,...)	:	moeilijk	te	

verbergen	als	ze	er	zijn,	gemakkelijk	te	vervalsen	als	ze	er	niet	zijn.	Deze	tekens	wijzen	wel	
enkel	op	het	opkomen	van	“een	emotie”,	maar	niet	welke	emotie	het	is.	Ze	zijn	op	zichzelf	
ook	geen	teken	van	liegen,	enkel	van	meer	aanwezige	emoties.	

Te	zien	in	het	gezicht:	

- Het	gezicht	laat	2	zaken	zien:	emoties	die	de	leugenaar	wil	laten	zien,	en	emoties	de	
leugenaar	niet	wil	laten	zien.	Een	gezichtsuitdrukking	kan	een	mix	zijn	van	twee	emoties	die	
onder	de	twee	verschillende	categorieën	vallen.	

- Bewuste	en	onbewuste	expressies	in	het	gezicht	worden	gestuurd	door	2	veschillende	regio’s	
in	het	brein.	De	piramidebaan	(gepland)	is	de	grote	uitvalsweg	die	vanuit	de	motorische	
hersenschors	bewegingsopdrachten	doorgeeft	om	de	spieren	te	activeren,	zodat	een	
geplande	beweging	daadwerkelijk	wordt	uitgevoerd.	Wie	deze	regio	geparalyseerd	heeft,	kan	
niet	lachen	op	aanvraag,	maar	kan	wel	lachen	als	hij	plezier	ervaart.	Wie	de	extrapiramidaal	
systeem	(emotioneel)	geparalyseerd	heeft,	kan	op	commando	lachen,	maar	lacht	niet	als	hij	
plezier	ervaart.	
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- Het	gezicht	laat	zien	welke	emoties	worden	ervaren,	of	het	een	mix	van	emoties	is	en	hoe	
intens.	

- Maskeren:	emoties	die	niet	getoond	willen	worden	kunnen	snel	door	een	glimlach	
gemaskeerd	worden	(bv:	Japanners	die	in	het	bijzijn	van	een	autoriteit	een	intense	film	
bekijken.)	!	verhoog	de	emotionele	druk	en	stress	om	meer	emoties	te	zien,	maar	hou	er	
rekening	mee	op	de	emoties	te	isoleren	die	met	de	leugen	hebben	te	maken	en	die	met	de	
stress-situatie	te	maken	hebben.	

- Schenk	aandacht	aan	de	minder	opvallende	emoties,	tussen	de	grote	emoties	in.	Men	
schenkt	(onterecht)	de	meeste	aandacht	aan	de	emoties	die	het	gemakkelijkst	te	zien	zijn.	
Vaak	zijn	het	de	kleine	bewegingen	daartussen	die	een	subtiele	hint	over	de	leugen	geven.	

- Geef	aandacht	aan	emoties	in	het	gezicht	die	onderbroken	of	vervormd	worden,	zodra	de	
leugenaar	er	van	bewuster	wordt	(vaak	vermomd	met	een	glimlach).	INDIEN	een	onschuldige	
persoon	echter	zijn	emoties	zou	willen	verbergen,	dan	zouden	deze	onderbrekingen	ook	
kunnen	plaatshebben.	Daarom...	

- Schenk	aandacht	aan	de	spieren	die	moeilijk	te	controlleren	zijn,	bijvoorbeeld:	
o Mondhoeken	omlaag	bij	verdriet	zonder	de	kin	te	bewegen	(minder	dan	10%	kan	dit	

met	opzet)	
o Het	onderdrukken	van	diverse	emoties	die	maken	dat	het	gezicht	een	

gecontrolleerde,	onnatuurlijke	of	stijve	indruk	geeft	(door	activatie	van	de	
tegengestelde	spieren),	bv:	geperste	glimlach	

o Binnenkanten	van	de	wenkbrauwen	omhoog	die	tegelijk	rimpels	in	het	voorhoofd	
geven	en	het	bovenooglid	een	driehoekige	vorm	geven	(minder	dan	15%	kan	dit	op	
commando)	

o Wenkbrauwen	omhoog	en	iets	naar	elkaar	toe	bij	angst/zorgen	(minder	dan	10%	kan	
dit	op	commando)	

o Samenpersen	van	de	lippen	bij	kwaadheid	

Nota:	meestal	zal	de	regio	rond	de	lippen	gemakkelijker	te	manipuleren	zijn,	terwijl	de	
ogen	en	het	voorhoofd	over	het	algemeen	meer	verklappen	(tenzij	het	bekende	
conversatie	signalen	zijn	die	makkelijk	uit	te	voeren	zijn	bij	het	benadrukken	van	iets).	

	

Herinnering	uit	het	Lichaamstaal	Congruentie	Model	en	METV:	
Drie	tekens	die	erop	kunnen	wijzen	dat	een	emotie	vervalst	wordt:	

o De	expressie	op	het	gezicht	is	assymetrisch	(terwijl	ze	symmetrisch	zou	moeten	zijn).	
Dit	komt	omdat	de	(bovenste)	hersenhelften	instaan	voor	vrijwillige	emoties,	terwijl	
onvrijwillige	gezichtsexpressies	gegenereerd	worden	door	de	lagere,	meer	primitieve	
regio’s	van	het	brein.	Vaak	zal	een	assymetrische	(valse)	emotie	sterker	te	zien	zijn	
op	de	linkerkant	van	het	gezicht	(bijvoorbeeld	kwaadheid;	afkeer		en	angst	meer	op	
de	rechterkant).	

o Timing:		Bijvoorbeeld	verrasing	is	kort.	Schenk	aandacht	aan	de	context	bij	het	plots	
of	gradueel	opkomen	en	verdwijnen	van	de	emotie	op	het	gezicht.		

o Plaatsing	van	de	emotie:	Emoties	zijn	betrouwbaar	als	ze	tijdens	of	net	voor	de	
woorden	te	zien	zijn.	
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Foto’s	voor	interpretaties	en	

Tabel	van	101	Master	interpretaties	
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ontspannen schouders ontspannen emotie hals wat ik zeg

gespannen schouders gespannen emotie sleutelbeen wat ik representeer

borstbeen wie ik ben

verticale rimpels herhaalde negatieve emoties buik wat ik bezit

hoofd omlaag emotie voor zichzelf houden bovenarm helpen

hoofd omhoog emotie aan anderen tonen elleboog ik met jou verbinden

onderarm je effectief engageren

linkeroog meer open positieve intense emoties inhouden hand doen in praktijk

linkeroog meer dicht emotionele moeheid

kijken met linkeroog meer emotionele beleving bovenbeen gaan, zich sociaal engageren

kijken met rechteroog meer rationele beleving knie groeien, op de hoogte zijn

linkerwenkbrauw omhoog verlegenheid, weerstand, afstand onderbeen snel gaan (effectief)

rechterwenkbrauw omhoog sceptisme tegenover iets of iemand voet op zijn plaats zijn

linkerbovenlid lager verdriet

rechterbovenlid lager stress linkerkant lichaam in verbondenheid, minder brutaal

wit onder ogen te zien negatieve emotie rechterkant lichaam duidelijk, gekozen acties

wit onder linkeroog minachting

wit onder rechteroog negatieve mening voorkant lichaam toenaderen

ogen rechtsboven toekomst visie achterkant lichaam verwijderen, ontsnappen

ogen linksboven verleden visie

ogen rechtsonder toekomst emotie 3 soorten handposities:

ogen linksonder verleden emotie krabben geruststellen, interne contradictie

hand raakt linkergezicht aan 3x meer bij ontspanning of verdriet strelen vriendschap of zachtheid

hand raakt rechtergezicht aan spanning of externe focus plaatsen verbergen, tot zichzelf komen

Cursus Lichaamstaal DVD door Patryk Wezowski © www.lichaamstaaltraining.be pagina 1/4

posities lichaam lichaamsdelen

krabben aan overkant tijd winnen hand over mond angst, afsluiting, terugtrekken

bovenkant hoofd zoeken naar oplossing buitenkant hand tegen mond nadenken, laatste weerstand

linksbovenkant hoofd affectief, laten nadenken R linkerkant gezicht krabben zenuwachtig wegens eigen actie

rechterbovenkant hoofd niet begrepen, vraag om hulp hoofd steunt op vuist spanning afhankelijk van vuist

hand in haar sympathie aandacht schenken aan:

hand beschermt gezicht bescherming de kant van het gezicht

haar in orde brengen op afstand houden de zone en handpositie

volume in haar doen verleiding de keuze van de hand

de richting van de hand

wenkbrauw naar buiten aaien zich willen inbeelden

wenkbrauw naar binnen aaien zich NIET willen inbeelden hand open tegen hals zichzelf kalmeren

duim en wijsvinger in ogen nadenken voorbij wat paraat is kraag rechtzetten ik ben niet zomaar iemand, fier

LH vooraan hals krabben ik ga het zeggen zodra ik kan

hand uit oog laten zakken ik wil beter zien RH vooraan hals krabben ik moet op mijn woorden letten

handen tegen neus zich concentreren, info verzamelen

onder linkerneusgat niet geloven wat andere zegt linkernek ik moet het anders overbrengen

onder rechterneusgat niet geloven wat je zelf zegt rechternek ik wil niet praten, ontsnappen

linkerneusvleugel iets stoort mijn imago

rechterneusvleugel iets van de ander stoort me bovenkant borstkas ego, eerst aan zichzelf denken

snor autoriteit onderkant borstkas ego, meer empatie naar anderen toe

linkersnor aanraken fierheid

rechtersnor aanraken autoriteit van de ander is storend boven borst links intern conflict, ik geef me niet meer

boven borst rechts ik heb genoeg gegeven, afstand nemen

midden bovenlip verleiding
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hand op schouder zwaar om te dragen bovenkant bovenbeen ik heb zin in toenadering

hand tegen nek zwaar om te doen onderkant bovenbeen ik zoek omweg voor toenadering

hand op schouderbladen het vergt me te veel energie R bovenbeen communicatie eerder negatief/moeilijk

hand op achterkant rug ik wil me niet engageren gestrekte knie ik wil groter zijn

links boven de heupen ik wil me meer toenaderen gebogen knie ik moet kleiner zijn dan andere

rechts boven de heupen ik wil aan de situatie ontsnappen voorkant knie zal ik op de hoogte zijn?

achterkant boven heupen de situatie is zwaar achterkant knie ik vind een omweg om het te weten

zone rond achterwerk ik heb niet de financiele middelen L onderbeen ik moet voorzichtig vooruit

R onderbeen ik zou moeten gaan naar...

hand kruiselings op Lschouder ik moet de hierarchie overwinnen enkels zin voor toenadering

hand kruiselings op Rschouder ik ben niet op de hoogte

L oksel ik wil wel helpen maar weet niet hoe

R oksel ik ben machteloos

L sleutelbeen ik wil meer geven dan ze vragen

R sleutelbeen ik neem afstand vooraleer ik geef

buitenkant bovenarm nood aan bescherming duim ego, zelf

binnenkant bovenarm openheid om zich te openen wijsvinger ik

L schouder nood aan affectie via omweg middelvinger de andere (dualistische relatie)

R schouder nood aan toenadering maar rationeel ringvinger clan, familie

L voorarm ik ben verdeeld tussen 2 opties pink externe wereld

R voorarm ik onderneem actie via omweg vingers verbergen zich willen beschermen

binnenkant L pols ik stel me open voor toenadering R vinger aanraken meer negatief getint

buitenkant L pols ik heb een idee voor effectiviteit polsen hoog, midden, laag hoger, gelijk, lagere positie

binnenkant R pols ik wil een andere weg vinden

buitenkant R pols ik ben vijandig en vind andere weg
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posities lichaam algemeen

handen lichaamsdelen

vingers

vingers gekruist vooruit agressiviteit, opletten een kant van het gezicht intense emoties

vingers sterk naar binnen ik twijfel aan mijn keuze anders indien 3 zaken positieve of negatieve emotie

vingers naar binnen schuld of dilemma samenkomen: gecontroleerd om niet te laten zien

vingers beetje naar binnen schuld en daarbij uitleg

vingers gebogen tegen elkaar laten we dit samen doen rechterkant lichaam linkerhersenhelft

vingers laag tegen elkaar ik kan niet vooruit gaan rationeel, in relatie met anderen

handen samen tegen mond ik moet een beslissing nemen

handen samen vooruit ik wil dat je me begrijpt linkerkant lichaam rechterhersenhelft

handen wassen ik zoek mijn plaats emotioneel, in relatie met zichzelf

lichaam neemt meer plaats overwinning

hij die langer aanraakt heeft de dominantie

hand plaatsen daar... waar je aandacht naar wil trekken

handen ondersteunen... dat wat je vertelt RECHTS (=rationeel, anderen) (emotioneel, ik=) LINKS

nooit een beweging doen... als je emotionele basis ervoor mist

handen creëeren sfeer bij maken onzichtbare voorwerpen

handen maken figuren om evenementen te beschrijven

polsen naar buiten draaien ik weet niet wat kiezen

geven met handen ik ben akkoord

schudden met hand vertelt meer over de relatie

met hand tegenhouden ik ben niet akkoord

hand en hoofd idem richting harmonieuze relatie RECHTERHAND LINKERHAND

hand en hoofd andere richting geen goede relatie
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