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Planning	Lichaamstaal	Practitioner	Workshop	
	

	

Dag	1:	
	

9:00	–	9:45:		 Verwelkoming,	presentaties	en	verwachtingen	

9:45	–	10:45:		 Theorie	over	Micro-Expressies	

10:45	–	11:00:	Pauze	

11:00	–	11:30:	Vervolg	theorie	en	praktijk	over	Micro-Expressies	

11:30	–	12:00:	Oefeningen	rond	Micro-Expressies	

12:00	–	12:30:	Vragen	en	antwoorden	

	

12:30	–	13:15:	Middagpauze	

	

13:15	–	14:15:	Overzicht	101	posities	en	hun	interpretaties	in	detail	

14:15	–	14:45:	Interpretatie	van	films	en	foto’s	

14:45	–	15:00:	Pauze	

15:00	–	16:30:	SKAN	Methode	en	oefeningen	

16:30	–	17:00:	Feedback,	vragen	en	antwoorden	

	

	

Dag	2:	
	

9:00	–	9:30:		 Vragen	en	antwoorden	over	vorige	dag	

9:30	–	10:15:	 	Introductie	en	theorie	over	BLINK	Gesprekstechniek	

10:15	–	10:45:	Praktijkoefeningen	BLINK	Gesprekstechniek	

10:45	–	11:00:	Pauze	

11:00	–	11:30:	Vervolg	praktijkoefeningen,	vragen	en	antwoorden	

11:30	–	11:45:	Lichaamstaal	in	onderhandelingen	en	verkoop	

11:45	–	12:30:	Praktijkoefeningen	op	onderhandelingen	en	verkoop	

	

12:30	–	13:15:	Middagpauze	

	

13:15	–	13:45:	Oefeningen	rond	combinaties	van	Lichaamstaal	

13:45	–	14:45:	Interpretatie	van	films	en	foto’s	

14:45	–	15:00:	Pauze	

15:00	–	16:00:	Liegen	en	waarheid	

16:00	–	16:45:	Certificatie	examen	

16:45	–	17:00:	Feedback,	vragen	en	antwoorden	

	

	
Deze	planning	is	onderhevig	aan	veranderingen	naargelang	de	verwachtingen	en	de	groepsdynamiek.	
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Inleiding	
In	deze	inleiding	ontdek	je:	

1. Onze	visie	op	lichaamstaal	
2. Dat	je	lichaamstaal	enkel	van	binnenuit	kan	veranderen		
3. Of	lichaamstaal	cultureel	afhankelijk	is	

	

Lichaamstaal	als	basis	voor	communicatie	
	

Zes	jaar	geleden	werden	we	gevraagd	om	een	trainingscyclus	te	geven	voor	callcenters.	De	

deelnemers	van	de	training	hadden	uitsluitend	contact	met	hun	klanten	via	de	telefoon.	In	

eerste	instantie	zou	je	denken	dat	de	deelnemers	door	alleen	de	juiste	formules	te	leren	

beter	contact	met	de	klanten	konden	maken.	Met	het	juiste	verkooppraatje	zouden	ze	hen	

beter	kunnen	overtuigen	om	een	grotere	bestelling	te	plaatsen,	of	beter	om	kunnen	gaan	

met	moeilijke	klanten.	

	

Nadat	enkele	deelnemers	een	demonstratie	hadden	gegeven	van	hun	telefoongesprekken,	

heb	ik	hen	verteld	dat	onze	training	zich	niet	zou	concentreren	op	het	leren	van	formules,	of	

stemintonatie.	Ik	vroeg	hen	vervolgens	om	aandacht	te	schenken	aan	de	lichaamshouding	

van	de	personen	die	de	telefoongesprekken	demonstreerden,	en	wat	ze	dachten	bij	het	zien	

van	de	telefonisten	in	deze	houding.	Het	bleek	al	snel	dat	hun	lichaamstaal	grote	invloed	had	

op	de	telefoongesprekken.	

Een	van	de	deelnemers	zat	in	een	zeer	ongemakkelijke	houding	en	met	een	gefronst	

voorhoofd	te	bellen.	Dit	had	als	resultaat	dat	zijn	stem	geïrriteerd	klonk.		Een	ander	ging	dan	

weer	achterover	zitten	met	wijd	open	gespreide	benen.	De	vertoonde	expressie	van	

superioriteit	op	zijn	gezicht	gaf	zijn	stem	een	arrogante	toon.	Dit	stimuleerde	personen	aan	

de	andere	kant	van	de	lijn	niet	om	zijn	vragen	te	beantwoorden.		

	

Weer	een	andere	deelnemer	zat	gebogen	en	vertoonde	onzekere	lichaamstaal.	Uiteraard	

hoorde	je	dat	ook	in	zijn	stem.	Er	was	ook	een	deelnemer	bij	die	tijdens	het	telefoongesprek	

zijn	handleiding	met	de	verkoopformules	doorbladerde.	Hij	zat	er	maar	verstrooid	bij	en	

concentreerde	zich	niet	op	het	gesprek,	wat	je	ook	in	zijn	stem	kon	horen.	Dit	gaf	zijn	

gesprekspartners	een	genegeerd,	onbelangrijk	gevoel.	

Verrassend	was	dat	alle	deelnemers	exact	hetzelfde	gespreksplan	volgden	en	dezelfde	

zinnen	citeerden	die	ze	van	uit	het	hoofd	hadden	geleerd.	Hun	lichaamstaal	had	echter	een	

grote	impact	op	de	manier	waarop	ze	die	woorden	uitspraken.	Hun	gesprekspartners	

ervoeren	hun	woorden	op	emotioneel	niveau	volledig	anders.	

De	conclusie	van	deze	observaties	was	dat	het	belangrijker	was	om	ons	te	focussen	op	de	

lichaamstaal	en	op	de	verandering	van	hun	werkhouding,	in	plaats	van	te	sleutelen	aan	hun	

stem	of	de	inhoud	van	de	woorden.	

	

Het	gebeurde	ook	dat	de	deelnemers	van	deze	training	hun	slechtgezindheid	overbrachten	

op	de	gemoedstoestand	van	hun	klant.	Dat	kon	een	negatieve	instelling	zijn	die	ze	van	thuis	

meebrachten,	een	instelling	die	uit	hun	overtuigingen	voortvloeide	of	iets	dat	hen	aan	het	
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begin	van	de	dag	had	geïrriteerd.	Hoe	kon	je	zien	wat	er	bij	hen	vanbinnen	gebeurde?	Hun	

lichaamstaal	sprak	boekdelen	tijdens	hun	gesprekken	met	klanten.	Hun	non-verbale	gedrag	

had	vervolgens	invloed	op	het	humeur	van	de	klanten,	die	ook	geïrriteerd,	zenuwachtig	of	

arrogant	werden.	

De	conclusie	is	dat	lichaamstaal	je	laat	zien	wat	er	vanbinnen	gebeurt.	En	dat	als	je	je	

lichaamstaal	wilt	veranderen,	je	moet	beginnen	bij	je	emoties	en	gemoedsinstellingen.	

	

	

Onze	visie	op	lichaamstaal	
	

Kennis	van	lichaamstaal	helpt	je	om	je	bewust	te	worden	van	wat	iemand	echt	voelt	en	is	

het	kompas	bij	uitstek	in	elk	gesprek.	De	non-verbale	signalen	die	we	met	ons	lichaam	laten	

zien,	zijn	onze	verkeersborden	op	weg	naar	succesvolle	communicatie.	Lichaamstaal	alleen	

kan	echter	de	onderliggende	emoties	zelf	niet	veranderen.	Daarom	zien	we	lichaamstaal	als	

een	stethoscoop:	het	helpt	je	om	van	buitenaf	te	onderzoeken	wat	de	oorzaak	is	van	

bepaald	gedrag,	maar	het	kan	de	situatie	aan	de	binnenkant	zonder	hulp	van	andere	

middelen	niet	veranderen.	

	

Wanneer	je	je	bewust	bent	van	bepaalde	emoties,	kun	je	ze	wel	doelgerichter	en	makkelijker	

transformeren.	Je	lichaamstaal	proberen	aan	te	passen	zonder	vanbinnen	iets	te	veranderen	

geeft	volgens	ons	een	averechts	effect.	De	non-verbale	signalen	die	je	uitzendt,	zijn	op	lange	

termijn	ook	niet	te	controleren.	Je	lichaam	zal	altijd	de	waarheid	willen	vertellen	over	wat	je	

voelt.	

	

Neem	het	voorbeeld	van	iemand	die	gespannen	is	voor	een	presentatie:	ook	al	tracht	hij	alle	

houdingen	van	zelfverzekerdheid	uit	hoofdstuk	3	van	ons	boek	toe	te	passen,	er	zal	altijd	iets	

aan	zijn	aandacht	ontsnappen	of	kunstmatig	overkomen,	als	hij	vanbinnen	geen	echte	rust	

voelt.	Het	veranderen	van	lichaamstaal	zonder	aandacht	te	schenken	aan	de	onderliggende	

emoties	lijkt	ons	zinloos.		

Daarom	gebruiken	we	lichaamstaal	enkel	als	stethoscoop	om	accuraat	de	emoties	

vanbinnen	te	benoemen.	Die	emoties	dienen	getransformeerd	te	worden	om	vanbuiten	het	

gewenste	effect	te	bereiken.	Dankzij	een	correcte	interpretatie	van	non-verbale	signalen	kun	

je	de	oorzaak	van	gedrag	snel	en	effectief	identificeren.	Daarom	schenken	we	ook	aandacht	

aan	nuttige	oefeningen	en	technieken	om	je	emoties	van	binnenuit	te	transformeren.	Dat	zal	

onmiddellijk	in	je	lichaamstaal	gereflecteerd	worden.	

	

	
Verandering	van	lichaamstaal	
	
De	training	callcenterwerknemers	begonnen	we	met	ontspanningsoefeningen	om	hun	

gemoedstoestand	te	veranderen.	Veel	deelnemers	kregen	de	opdracht	om	tussen	de	

trainingen	in	meer	sport	te	beoefenen	en	meer	tijd	te	schenken	aan	zaken	die	ze	leuk	

vonden.	Een	van	de	deelnemers	begon	met	de	motor	naar	het	werk	te	rijden,	een	ander	ging	

regelmatig	zwemmen.	Sommigen	kozen	ervoor	om	meer	tijd	door	te	brengen	met	hun	gezin,	

en	anderen	begonnen	met	meditatie.	

	

Doel	was	om	de	spanning	in	hun	spieren	los	te	laten,	die	maakte	dat	hun	stem	aan	de	

Lichaamstaal Practitioner - door Patryk & Kasia Wezowski

www.LichaamstaalTraining.be - Pagina 4 / 47



CO
NF

ID
EN

TI
AL

telefoon	zo	stijf	en	koel	klonk.	Tweede	doel	was	hen	ervan	bewust	te	maken	dat	hun	werk	

het	grootste	deel	van	hun	dag	vulde.	En	dat	het	de	moeite	waard	was	om	de	tijd	op	hun	

werk	aangenamer	te	maken,	of	ze	nu	werkten	voor	het	geld	of	omdat	ze	het	graag	deden.	In	

plaats	van	veertig	uur	per	week	geïrriteerd		en	gefrustreerd	rond	te	lopen,	ongeduldig	

wachtend	op	het	einde	van	de	week,	loonde	het	de	moeite	om	ook	op	het	werk	ontspannen	

te	zijn,	te	lachen	met	collega’s	en	meer	begrip	te	tonen	aan	klanten.	

	

Elke	groep	had	zes	dagen	training	verdeeld	over	drie	cycli.	Natuurlijk	werkten	we	ook	aan	de	

verbale	communicatie,	maar	altijd	gerelateerd	aan	bewustzijn	van	het	lichaam.	De	

deelnemers	van	deze	trainingen	kregen	niet	alleen	meer	inzicht	in	betere	strategieën	om	

met	klanten	om	te	gaan,	ze	kregen	ook	een	positievere	houding	tegenover	hun	werk.	Een	

van	de	directeuren	van	het	bedrijf	dacht	zelfs	dat	er	volledig	nieuwe	werknemers	in	dienst	

waren	genomen,	zo	sterk	waren	hun	stem	en	communicatiestijl	veranderd.	Alle	

transformaties	waren	gerealiseerd	op	het	niveau	van	hun	lichaamstaal,	wat	een	goed	

contact	met	klanten	ondersteunde.	

Je	lichaamstaal	drukt	emoties	uit,	en	deze	taal	is	belangrijker	dan	die	van	de	woorden.	

Mensen	zullen	niet	alleen	op	de	inhoud	van	je	woorden,	maar	vooral	op	je	lichaamstaal	

reageren.	

	

	

Is	lichaamstaal	cultureel	afhankelijk?	
	

Sommige	experts	houden	voet	bij	stuk	dat	het	antwoord	op	deze	vraag	‘ja’	is,	anderen	

roepen	dan	weer	luidkeels	‘nee’.	Deze	vraag	kan	een	eindeloze	discussie	op	gang	brengen,	

omdat	het	belangrijk	is	om	te	definiëren	wat	‘culturele	afhankelijkheid’	betekent	en	wat	je	

precies	onder	‘lichaamstaal’	in	deze	vraag	verstaat.		

	

Langs	een	kant	zijn	sommige	bewegingen	in	bepaalde	culturen	gewoonweg	beledigend,	

terwijl	dezelfde	bewegingen	in	een	ander	land	als	zeer	positief	worden	gezien.	Neem	

bijvoorbeeld	het	oké-gebaar	waarbij	je	een	cirkel	vormt	met	de	duim	en	de	wijsvinger.	In	

België	en	Nederlandbetekent	dit	‘oké’,	in	Frankrijk	is	dit	‘nul’	en	in	Brazilië	kan	je	dit	gebaar	

best	vermijden.	In	dat	opzicht	verschilt	lichaamstaal	zeer	duidelijk	van	cultuur	tot	cultuur.	

	

Langs	de	andere	kant,	als	we	het	bijvoorbeeld	hebben	over	micro-expressies,	dan	zijn	de	

meeste	van	deze	korte	spierbewegingen	in	21	verschillende	culturen	bestudeerd	en	is	

bewezen	dat	ze	de	emoties	op	exact	dezelfde	manier	weerspiegelen.	Een	ander	voorbeeld:	

Europeanen	zullen	bepaalde	handbewegingen	minder	vaak	maar	groter	maken,	terwijl	

Aziaten	dezelfde	handbewegingen	kleiner	maar	vaker	zullen	laten	zien.	Is	in	deze	context	

lichaamstaal	cultureel	onafhankelijk?	Wie	heeft	er	nu	gelijk?	

	

Dit	maakt	duidelijk	dat	non-verbale	communicatie	een	zeer	uitgebreid	en	complex	

onderwerp	is,	en	dat	afhankelijk	van	wat	je	onder	‘lichaamstaal’	verstaat	het	antwoord	op	

bovenstaande	vraag	beïnvloedt.	In	deze	opleiding	focussen	we	ons	op	de	lichaamstaal	die	je	

in	België	en	Nederland	kunt	observeren,	maar	wellicht	in	heel	wat	andere	culturen	en	landen	

ook	een	gelijkaardige	interpretatie	heeft.	Wat	wel	zeker	is,	is	dat	iedereen	lichaamstaal	

spreekt.	

	

Lichaamstaal Practitioner - door Patryk & Kasia Wezowski

www.LichaamstaalTraining.be - Pagina 5 / 47



CO
NF

ID
EN

TI
AL

	
Lichaamstaalexperts	en	huwelijksgeheimen	
	

Cursisten	vragen	ons	vaak	of	een	huwelijk	tussen	twee	lichaamstaalexperts	niet	lastig	is.	We	

kunnen	immers	zo	veel	aan	elkaar	zien	zonder	te	spreken?	

	

Het	antwoord	is	nee,	we	hebben	geen	geheimen	voor	elkaar	en	dat	vinden	we	ook	niet	

nodig.	We	geloven	beiden	dat	authenticiteit	en	eerlijkheid	het	langste	duren	en	het	beste	

werken	in	elke	soort	relatie.	Daarom	vinden	we	het	een	toegevoegde	waarde	dat	we	elkaars	

gevoelens	snel	kunnen	inschatten.	Het	resultaat	is	een	hechtere	band,	met	minder	

misverstanden,	meer	vertrouwen	en	meer	begrip	voor	elkaar.	Lichaamstaal	verdiept	je	

vriendschappen	en	relaties.	Het	enige	lastige	is	dat	we	elkaar	moeilijk	kunnen	verrassen,	

omdat	we	elke	verjaardagsverrassing	al	voelen	aankomen.	Lichaamstaal	liegt	nooit.	

	

Lichaamstaal	versnelt	het	aftastingsproces	bij	relaties.	Dankzij	een	scherpe	intuïtie	kun	je	

snel	aanvoelen	of	iemand	een	geschikte	partner	is	en	of	een	volgend	gesprek	zinvol	is.	

Onderweg	hebben	we	dankzij	onze	expertise	in	non-verbale	communicatie	veel	‘vrienden’	

kwijtgespeeld,	maar	we	hebben	ook	meer	echte	vriendschappen	opgebouwd.		

	

Na	het	volgen	van	onze	lichaamstaal	opleiding	zou	je	weleens	kunnen	ontdekken	dat	je	

partner	niet	zo	gek		op	jou	is	als	je	dacht,	of	dat	je	baas	je	die	verwachte	promotie	nooit	zal	

gunnen	of	dat	een	vriend	belangrijke	informatie	voor	je	achterhoudt.		

	

Volgens	ons	is	het	niet	zinvol	om	een	kunstmatige	relatie	langer	te	rekken	dan	nodig	is.	Wat	

altijd	het	beste	werkt	is	open,	oprechte	en	transparante	communicatie.	Dat	maakt	elk	

huwelijk	volgens	ons	op	lange	termijn	een	gelukkig	huwelijk.	Ben	je	bereid	om	de	reis	naar	

authenticiteit	te	ondernemen?	Wanneer	je	een	lichaamstaal	cursus	gevolgd	hebt,	is	er	geen	

weg	meer	terug.	

	

	

Hoe	wetenschappelijk	onderbouwd	zijn	interpretaties	van	lichaamstaal?	
	

Er	lijkt	een	lange	polemiek	te	heersen	tussen	personen	die	beweren	dat	lichaamstaal	niet	

voldoende	wetenschappelijk	ondersteund	is,	terwijl	anderen	voet	bij	stuk	houden	dat	non-

verbale	communicatie	volledig	wetenschappelijk	te	staven	valt.	Wat	is	onze	mening?		

	

We	nemen	het	volgende	voorbeeld	om	onze	positie	te	verduidelijken:	wat	betekent	

geeuwen?	Jarenlang	werd	geloofd	dat	geeuwen	diende	om	meer	zuurstof	in	ons	lichaam	te	

brengen	wanneer	er	een	tekort	aan	was.	In	2002	publiceerde	Mark	A.	W.	Andrews	echter	

dat	deze	theorie	niet	correct	is,	omdat	de	longen	niet	in	staat	zijn	om	een	lager	peil	aan	

zuurstof	te	herkennen.	In	2007	hebben	Andrew	C.	Gallup	en	Gordon	G.	Gallup	onderzocht	of	

geeuwen	diende	om	de	temperatuur	van	het	brein	te	verlagen.	Op	de	Internationale	

Geeuwconferentie	van	2010	werd	vervolgens	aangekondigd	dat	geeuwen	opwinding	

weergeeft.	Een	aantal	andere	onderzoekers	gaven	weer	andere	betekenissen.	Zelfs	een	

duidelijk	herkenbare	en	makkelijk	te	isoleren	beweging	zoals	geeuwen,	is	dus	al	moeilijk	

eenduidig	te	interpreteren.	

Een	correcte	interpretatie	hangt	vooral	af	van	je	kennis	en	ervaring	met	lichaamstaal.	In	deze	
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cursus	zijn	de	interpretaties	gebaseerd	op	alle	bestaande	wetenschappelijke	bronnen	die	tot	

op	de	dag	van	vandaag	te	vinden	waren.	Elke	dag	worden	er	nieuwe	boeiende	ontdekkingen	

gedaan	over	de	werking	van	het	menselijk	lichaam	en	daarom	is	lichaamstaal	een	levende	

wetenschap.	Zoals	je	zult	merken,	zijn	sommige	interpretaties	cultureel	afhankelijk.	Andere	

bewegingen	hebben	dan	weer	hun	betekenis	doorheen	de	menselijke	evolutie	gekregen,	

worden	ons	van	kindsbeen	af	aangeleerd,	of	zijn	tevens	in	een	gelijkaardige	vorm	te	

observeren	bij	dieren.		

	

De	focus	van	deze	cursus	is	om	een	eenvoudige,	bruikbare	en	heldere	gids	te	geven	aan	

personen	die	de	wetenschap	van	non-verbale	communicatie	in	hun	dagelijkse	gesprekken	

willen	toepassen.	Wie	meer	behoefte	heeft	aan	wetenschappelijke	bevindingen	zal	

gedeeltelijk	aan	zijn	trekken	komen	bij	de	behandeling	van	micro-expressies,	de	ogen	of	de	

glimlach,	of	kan	een	verkorte	lijst	van	onze	bronnen	raadplegen	in	de	bibliografie.		

	

Volgens	de	Britse	bioloog	Desmond	Morris	communiceren	mensen	met	meer	dan	

drieduizend	gebaren.	De	gebaren	die	in	deze	opleiding	worden	besproken	komen	het	meest	

voor	in	zakelijke	gesprekken,	en	zijn	relatief	gemakkelijk	te	interpreteren.	Complex	te	

identificeren	emotionele	belevingen	zoals	verlegenheid	en	pijn	hebben	we	achterwege	

gelaten.		Pijn	en	verlegenheid	kunnen	door	meer	dan	tien	verschillende	signalen	of	een	

combinatie	daarvan	vertoond	worden,	bovendien	is	het	moeilijk	om	onderscheid	te	maken	

tussen	een	oprechte	en	een	geveinsde	beleving	daarvan.		

	

Ook	signalen	die	een	hevige	discussie	tussen	wetenschappers	doen	oplaaien,	behandelen	we	

niet	in	detail	(zoals	bijvoorbeeld	de	vraag	of	een	plotselinge	schrikreactie,	als	gevolg	van	

bijvoorbeeld	een	ontploffing,	een	emotie	genoemd	kan	worden	of	niet?).	Dat	zou	de	

aandacht	van	de	kernboodschap	van	deze	opleiding	afleiden:	het	antwoord	op	de	vraag	‘Hoe	

pas	ik	de	wetenschap	van	lichaamstaal	in	mijn	dagelijkse	gesprekken	toe?’	

	
	
	

	 	

Lichaamstaal Practitioner - door Patryk & Kasia Wezowski

www.LichaamstaalTraining.be - Pagina 7 / 47



CO
NF

ID
EN

TI
AL

Deel	1:	Micro	Expressies	
	

Micro	expressies	zijn	een	speciale	categorie	van	gezichtsuitdrukkingen,	die	de	voorbije	vijftig	

jaar	veel	wetenschappelijk	onderzoek	en	specifieke	aandacht	hebben	ontvangen.	Daarom	

behandelen	we	ze	in	een	apart	hoofdstuk.	We	definiëren	‘micro-expressies’	als	subtiele	

spierbewegingen	in	het	gezicht	die	een	halve	seconde	of	korter	duren.	Micro-expressies	

verschijnen	vaak	onbewust	op	ons	gezicht	en	drukken	emoties	uit	die	we	op	een	bepaald	

moment	ervaren.	Als	je	ons	gezicht	met	een	scherm	zou	vergelijken	dan	zijn	onze	hersenen	

de	projector	van	onze	emoties,	die	de	spieren	op	ons	gezicht	doen	samentrekken.		

	

Er	zijn	zeven	basisemoties	in	alle	culturen	op	dezelfde	manier	op	het	gezicht	worden	

getoond.	Onderzoek	van	personen	die	blind	geboren	werden,	heeft	bewezen	dat	micro-

expressies	niet	cultureel	aangeleerd	worden,	maar	dat	we	op	biologisch	niveau	al	uitgerust	

zijn	met	deze	informatie	wanneer	we	geboren	worden.	Het	betreft	de	manier	waarop	ons	

brein	emotionele	impulsen	vertaalt.	Bovendien	kunnen	de	meeste	mensen	deze	onbewuste	

samentrekkingen	van	de	spieren	niet	controleren,	omdat	ze	rechtstreeks	door	hun	emoties	

gestuurd	worden.	

	

Micro-expressies	laten	de	meeste	basisemoties	zien.	Robert	Plutchik	was	de	eerste	om	de	

theorie	van	de	acht	basisemoties	voor	te	stellen:	verdriet,	afkeer,	woede,	angst,	anticipatie,	

plezier,	acceptatieen	verrassing.	Hij	stelde	ook	een	speciale	grafiek	op	met	kleuren	voor	elke	

emotie	zodat	ook	mengelingen	van	emoties	konden	ontstaan,	bijvoorbeeld	angst	+	

verrassing	=	alarm;	plezier	+	angst	=	schuldgevoel.	Anticipatie	en	acceptatie	konden	niet	

wetenschappelijk	als	een	universele	code	op	het	gezicht	geconstateerd	worden,	wat	maakte	

dat	de	enige	positieve	emotie	die	in	Plutchiks	theorie	overbleef,	plezier	was,	later	

universeler	‘geluk’	genoemd.	Deze	term	is	een	benaming	voor	heel	de	familie	van	positieve	

emoties,	inclusief	acceptatie,	anticipatie,	goedkeuring,	plezier	en	blijheid.	

	

Micro-expressies	worden	in	zeven	universele	basisemoties	gegroepeerd:	woede,	afkeer,	

angst,	verrassing,	geluk,	verdriet	en	minachting.	

	

Wat	we	vandaag	‘micro-expressies’	noemen,	werd	voor	het	eerst	opgemerkt	door	Duchenne	

de	Boulogne,	een	bekende	Franse	neuroloog	uit	de	negentiende	eeuw.	Hij	combineerde	zijn	

grote	kennis	van	gezichtsanatomie	met	zijn	passie	voor	fotografie,	en	zijn	expertise	in	het	

gebruik	van	elektriciteit	om	individuele	gezichtspieren	te	stimuleren.	Hiermee	wist	hij	zeer	

interessante	interpretaties	te	produceren	van	de	manieren	waarop	het	menselijk	gezicht	

emoties	laat	zien.	Hij	heeft	zijn	onderzoek	omschreven	in	zijn	boek,	getiteld	The	mechanism	
of	human	facial	expression,	gepubliceerd	in	1862.	
	

De	tweede	die	schreef	over	micro-expressies	was	Charles	Darwin	in	het	boek	The	Expression	
of	the	Emotions	in	Man	and	Animals,	gepubliceerd	in	1872.	Darwin	noteerde	de	universele	
natuur	van	gezichtsexpressies	en	de	spieren	die	daarbij	gebruikt	werden.	

	

Haggard	en	Isaacs	onthulden	met	hun	studie	in	1966	hoe	ze	deze	‘micro-moment	

gezichtsexpressies’	konden	zien	terwijl	ze	films	van	psychotherapiesessies	scanden,	op	zoek	

naar	non-verbale	communicatie	tussen	de	therapeut	en	de	patiënt.	Ekman	en	Friesen	
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hebben	vervolgens	heel	wat	onderzoek	naar	gezichtsexpressies	gedaan	en	bevestigden	dat	

zeven	basisemoties	in	21	verschillende	culturen	op	dezelfde	manier	op	het	gezicht	worden	

getoond.	

	

In	1960	pionierde	William	S.	Condon	met	een	studie	rond	interacties	tijdens	een	fractie	van	

een	seconde.	In	zijn	wereldberoemde	onderzoek,	ontleedde	hij	een	filmfragment	van	vier	en	

een	halve	seconde.	Elk	door	hem	geanalyseerd	beeld	omvatte	1/25ste	seconde.	Na	dit	

filmfragment	gedurende	anderhalf	jaar	te	hebben	onderzocht,	rapporteerde	hij	over	

‘interactionele	microbewegingen’.	Zoals	bijvoorbeeld	een	vrouw	haar	schouder	bewoog,	

exact	op	het	moment	wanneer	de	hand	van	een	man	omhoog	ging.	Dit	samenspel	van	

microbewegingen	resulteerde	in	combinatie	met	elkaar	tot	microritmes.	

	

Paul	Ekmans	onderzoek	en	studie	van	emoties	en	hun	relatie	tot	gezichtsuitdrukkingen	

bracht	Darwins	werk	tot	een	hoger	niveau	en	bewees	dat	bepaalde	emotionele	

gezichtsuitdrukkingen	niet	cultureel	bepaald	zijn,	maar	biologisch	van	oorsprong	zijn.	Deze	

expressies	zijn	universeel	en	overstijgen	alle	culturen.	Ekman	ontwikkelde	het	Facial	Action	

Coding	System	(FACS)	met	Wallace	V.	Friesen	in	1976.	FACS	is	een	systeem	om	menselijke	

gezichtsuitdrukkingen	te	classificeren	en	wordt	tot	vandaag	door	psychologen,	onderzoekers	

en	animators	gebruikt.	

	

In	deze	cursus	zul	je	de	meest	voorkomende	variaties	van	de	zeven	basisemoties	

terugvinden,	die	in	dagelijkse	gesprekken	voorkomen,	gebaseerd	op	vijftig	jaar	

wetenschappelijk	onderzoek.	Als	je	eerder	training	over	micro-expressies	hebt	gevolgd,	dan	

zul	je	merken	dat	onze	aanpak	van	het	aanleren	en	trainen	van	deze	korte	spierbewegingen	

eenvoudig	maakt.	Dit	komt	omdat	we	alle	gezichtsuitdrukkingen	die	een	halve	seconde	of	

korter	duren	kortweg	‘micro-expressies’	noemen,	omdat	ze	zo	ook	door	de	meeste	personen	

bestempeld	worden.	Wetenschappelijk	gezien	zouden	sommige	van	deze	micro-expressies	

beter	‘gedeeltelijke	expressies’,	‘subtiele	expressies’,	‘gemaskeerde	expressies’,	of	nog	met	

een	andere	terminologie	genoemd	kunnen	worden.	Maar	deze	technische	terminologie	

schept	voor	de	meesten	enkel	verwarring	en	zal	niet	bijdragen	aan	de	inhoud	van	deze	

cursus.	In	deze	opleiding	leggen	we	het	verschil	niet	uit	tussen	de	verschillende	types	van	

gedeeltelijke-,	subtiele-	of	gemaskeerde	gezichtexpressies,	maar	houden	we	het	eenvoudig	

en	focussen	we	ons	op	het	toepassen	van	de	wetenschap	in	dagelijkse	gesprekken.		
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CONFIDENTIAL26	Variaties	van	7	Emoties	
Plezier	

	
1.	Beide	mondhoeken	
omhoog	(symm.)	

Minachting	

	
1.	Een	mondhoek	
omhoog	

	
2.	Een	mondhoek	
hoger	

Afkeer	

	
1.	Bovenlip	lichtjes	
omhoog	(rimpels	
rondom	neus)	

	
2.	Bovenlip	omhoog	

Kwaadheid	

	
1.	Ogen	vernauwen	

	
2.	Ogen	vernauwen	+	
wenkbrauwen	lager	

	
3.	Wenkbrauwen	lager	
+	onderoogleden	
gespannen	

	
4.	Wenkbrauwen	lager	
+	bovenoogleden	
hoger	

	
5.	Kaak	vooruit	

	
6.	Lippen	geperst	+	
staren	

Verdriet	

	
1.	Binnenkant	
wenkbrauwen	omhoog	

	
2.	Mondhoeken	omlaag	

	
3.	Mondhoeken	
omlaag	+	kin	omhoog	

	
4.	Pruillip	

	
5.	Expressieloos	

	
6.	Lippen	op	elkaar	
geperst	+	blik	omlaag	

Angst	

	
1.	Bovenoogleden	
omhoog	

	
2.	Wenkbrauwen	
omhoog	+	naar	elkaar	
toe	

	
3.	Wenkbrauwen	
gespannen	omhoog	+	
bovenoogleden	
omhoog	

	
4.	Mond	open	met	
gespannen	lippen	

	
5.	Lippen	horizontaal	
gestrekt	

	

Verrassing	

	
1.	Bovenoogleden	
omhoog	(kort)	

	
2.	Bovenoogleden	
omhoog	

	
3.	Wenkbrauwen	
omhoog	+	
bovenoogleden	
omhoog	

	
4.	Mond	valt	open	
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1.	Plezier	
	

1.	Beide	mondhoeken	omhoog	(symmetrisch)	
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2.	Minachting	
	

1.	Een	mondhoek	omhoog	

	

2.	Een	mondhoek	hoger	

	
	
	
	
	
	

3.	Afkeer	
	

1.	Bovenlip	lichtjes	omhoog	(rimpels	
rondom	neus)

	

2.	Bovenlip	omhoog	
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4.	Kwaadheid	
	

1.	Ogen	vernauwen	

	

2.	Wenkbrauwen	lager	+	ogen	vernauwen

	
	

3.	Wenkbrauwen	lager	+	onderoogleden	
gespannen

	

	
4.	Wenkbrauwen	lager	+	bovenoogleden	

hoger	

	
	

5.	Kaak	vooruit	

	

	
6.	Lippen	geperst	+	staren	
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5.	Verdriet	
	

1.	Binnenkant	wenkbrauwen	omhoog	

	

2.	Mondhoeken	omlaag	

	
	

3.	Mondhoeken	omlaag	+	kin	omhoog	

	

	
4.Pruillip	

	
	

5.	Expressieloos	

	

	
6.	Lippen	op	elkaar	geperst	+	blik	omlaag	
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6.	Angst	
	

1.	Bovenoogleden	omhoog	

	

2.	Wenkbrauwen	omhoog	+	naar	elkaar	
toe	

	
	

	
3.	Wenkbrauwen	gespannen	omhoog	+	

bovenoogleden	omhoog	

	

	
4.	Mond	open	met	gespannen	lippen	

	

	
	

5.	Lippen	horizontaal	gestrekt
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7.	Verrassing	
	

1.	Bovenoogleden	omhoog	(kort)	

	

2.	Wenkbrauwen	omhoog	

	
	

3.	Wenkbrauwen	omhoog	+	
bovenoogleden	omhoog	

	

	
4.	Mond	valt	open	
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•bewegingen van gezichtspieren, korter dan 1/2 seconde
•GEEN bewijs van leugen

•signalen van emoties
•betrouwbaar voor leugendetectie

3 Technieken om 
Micro Expressies op te merken:

1. Wat is je eerste intuïtieve ingeving?

2. Herhaal zelf de beweging 

3. Sluit uit wat het niet is
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1. Geen congruentie tussen Micro Expressies - intesiteit van woorden

2. Timing is niet natuurlijk

3.  De Micro Expression wordt onderbroken

4. Gemaskeerd met een glimlach

5. De Micro Expression verschijnt assymetrisch

Beperkingen van deze training:

1. Enkel 1/2 seconden bewegingen in delen van het gezicht

2. Sommige expressies zijn niet vermeld

3. Emoties zijn onderverdeeld in categorieën
4. Bewust uitgevoerde emoties kunnen meer assymetrisch zijn
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Probleem:
“Ik kan niet kijken naar de Lichaamstaal 

en tegelijkertijd aandachtig luisteren naar de woorden”

Q4 Techniek:

1. Je hebt het gevoel dat je iets hebt gemist

2. Stel een directe vraag over het verdachte onderwerp

3. Kijk naar de expressies tijdens de eerste 4 seconden

4. De kans is groot dat het echte antwoord  
  in de eerste 4 seconden te zien is
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• “...Mijn vorige werkgever was heel tevreden (gemiste Micro  
 Expressie) van mijn resultaten...”

•Vraag: “Wat vond je werkgever precies van je resultaten?” 

•Het non-verbaal gedrag tijdens de eerste 4 seconden na het 
stellen van je vraag kan je waardevolle informatie geven

Maak niet te snel conclusies! 
Waarschuwingen:

1. Complex en afhankelijk van veel factoren

2. Wat is de impact van jouw gedrag?

3. Hoe bewust ben je van je eigen assumpties?

4. Medewerking in misleiding

5. Expressies kunnen een mix zijn van gevoelens 

6. Verschillende definities van een “leugen”

7. Is de leugen bewust of onbewust?
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Deel	2:	Hoe	leugens	herkennen?	
	
Tekens	die	kunnen	wijzen	op	een	leugen:	
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Hoe	leugens	herkennen?	
	

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

Vervalsen	is	moeilijker	voor	de	leugenaar	omdat	hij	het	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	niet	noodzakelijk	er	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	tabel	geeft	je	een	inleidend	overzicht	van	de	mogelijke	factoren	die	een	

oordeel	van	de	leugen	detector	kunnen	beïnvloeden.	

	

	
Tabel	1:	Overzicht	factoren	die	een	oordeel	kunnen	beïnvloeden:	
	
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	ontstaan	

Als	er	weinig	emoties	bij	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	verteld	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	zetten	

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	er	om	bekend	om	elke	

De	leugen	detector	staat	er	om	bekend		om	

gemakkelijk	misleid	te	worden.	
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leugen	te	ontmaskeren.	
	
De	leugenaar	is	bij	een	vorige	leugen-poging	
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	

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	met	de	tekens	is	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	leiden	als	hij	de	leugenaar	niet	
ontmaskert.	

De	leugen	detector	zoekt	bevestiging	van	
zijn	assumpties	i.p.v.	ze	te	testen.		
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De	leugen	detector	is	bewust	van	zijn	eigen	
assumpties	over	de	leugenaar.	

De	leugen	detector	is	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.	

	
	 	

Lichaamstaal Practitioner - door Patryk & Kasia Wezowski

www.LichaamstaalTraining.be - Pagina 24 / 47



CO
NF

ID
EN

TI
AL

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	die	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	die	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	die	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	die	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.	

	
Extra:	Kijkrichtingen	en	wat	ze	betekenen:	

De	mythe	rond	oogbewegingen	verklaard	
	
De	kans	bestaat	dat	je	gehoord	hebt	dat	je	aan	de	richting	van	de	oogbewegingen	kunt	zien	
of	iemand	liegt.	De	oorsprong	van	deze	mythe	wordt	vaak	verbonden	aan	NLP	(Neuro	
Linguistisch	Programmeren),	ontwikkeld	door	Grinder	en	Bandler.	De	realiteit	is	dat	de	
ontwikkelaars	van	NLP	deze	toepassing	nergens	in	hun	originele	teksten	aanbrachten,	noch	
zijn	er	voldoende	relevante	en	wetenschappelijke	studies	die	bewijzen	dat	je	dankzij	een	
oogbeweging	naar	een	bepaalde	kant	een	leugen	kunt	ontmaskeren.	Het	omgekeerde	is	ook	
niet	bewezen.		
	
De	oogbewegingtheorie	is	slechts	wat	het	oorspronkelijk	werd	genoemd:	een	‘NLP	Model’.		
De	mythe	dat	je	aan	de	oogbewegingen	kunt	zien	of	iemand	liegt,	is	verspreid	door	de	media	
en	onvoldoende	opgeleide	cursisten.	Het	is	een	publieke	misinterpretatie	van	de	originele	
teksten	die	een	eigen	leven	is	gaan	leiden.	Voor	zowel	aanhangers	als	tegenhangers	van	het	
oogbewegingenmodel	is	er	onvoldoende	
sluitend	wetenschappelijk	bewijs	om	een	
conclusie	hard	te	maken.	
	
	
Illustratie	van	de	NLP	oogbewegingen:		
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Deel	3:	Lichaamstaal	Interpreteren	

Vijf	basisprincipes	voor	lichaamstaal	interpretaties	
	
Bij	elke	interpretatie	van	lichaamstaal	is	het	belangrijk	om	aandacht	schenken	aan	enkele	
cruciale	principes	die	de	betekenis	van	alle	houdingen	(en	daarmee	ook	je	conclusies)	
beïnvloeden.	Indien	het	later	zou	blijken	dat	je	interpretatie	niet	accuraat	was,	dan	is	de	
kans	groot	dat	de	oorzaak	daarvan	was	dat	je	niet	voldoende	aandacht	aan	de	volgende	vijf	
basisprincipes	hebt	geschonken.	Deze	basisprincipes	zijn	zowel	toepasbaar	voor	het	
interpreteren	van	non-verbale	communicatie	op	foto’s	en	in	films,	als	in	gesprekken.	Zorg	
ervoor	dat	je	de	volgende	vijf	basisprincipes	altijd	in	gedachten	houdt	en	alle	vijf	gelijktijdig	
op	je	conclusies	toepast:	
	

1. Combinaties	bevestigen	je	aanname	
	
De	interpretaties	die	je	in	de	volgende	hoofdstukken	vindt,	zijn	slechts	in	zestig	tot	tachtig	
procent	van	de	situaties	accuraat,	als	ze	eenmalig	of	geïsoleerd	voorkomen.	Indien	je	een	
bepaalde	beweging	meermaals	ziet	voorkomen,	wordt	de	kans	groter	dat	de	desbetreffende	
interpretatie	opgaat.	Indien	je	in	korte	tijd	een	combinatie	van	drie	tot	vijf	verschillende	
houdingen	ziet,	die	een	gelijkaardig	signaal	geven,	dan	kun	je	je	conclusie	met	grote	
zekerheid	vaststellen.		
Als	iemand	het	topje	van	zijn	neus	slechts	eenmaal	aanraakt	in	een	gesprek,	dan	kan	het	
heel	goed	zijn	dat	deze	persoon	gewoon	jeuk	aan	zijn	neus	had	en	dat	hij	niet	noodzakelijk	
liegt.		Wanneer	iemand	binnen	twee	minuten	zijn	neus	aanraakt,	in	zijn	oog	wrijft,	zijn	mond	
afdekt,	een	stap	achteruit	doet,	oogcontact	vermijdt	en	zijn	armen	kruist,	dan	is	de	kans	
groot	dat	hij	in	een	stressvolle	situaties	zit	of	dat	hij	liegt.	
	

2. Wat	vanbinnen	gebeurt	zie	je	vanbuiten	
	

Als	je	kunt	kiezen	tussen	woorden	of	lichaamstaal,	geloof	dan	wat	je	ziet.	Het	lichaam	
compenseert	altijd	voor	wat	niet	met	woorden	wordt	gezegd.	Tijdelijk	een	masker	opzetten	
of	stress	verbergen	is	doenbaar,	maar	lange	tijd	of	keer	op	keer	cruciale	informatie	
achterhouden	of	vervalsen	is	non-verbaal	al	heel	wat	moeilijker.	Waarom?	Ons	lichaam	
heeft	het	instinct	om	automatisch	naar	buiten	te	laten	zien	wat	vanbinnen	gebeurt.	Ons	
limbisch	systeem	is	tienduizend	keer	sneller	dan	ons	rationeel	denkvermogen,	en	daarom	
zullen	onze	gebaren	van	nature	altijd	de	waarheid	willen	vertellen,	voordat	we	ons	gedrag	
bewust	kunnen	bijsturen.	Wat	vanbinnen	gebeurt,	zie	je	vroeg	of	laat	ook	vanbuiten.	Het	
omgekeerde	gaat	ook	op:	wanneer	iemand	geen	triestige	gezichtsuitdrukking	laat	zien,	is	de	
kans	groot	dat	hij	de	emotie	van	verdriet	ook	niet	ervaart.	Je	moet	hierbij	wel	rekening	
houden	met	het	basisprincipe	nummer	vijf:	indien	diezelfde	persoon	nooit	een	triestige	
gezichtsuitdrukking	laat	zien,	ook	niet	als	hij	zich	verdrietig	voelt,	dan	gaat	deze	uitleg	niet	
op.	
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3. De	context	beïnvloedt	lichaamstaal	
	

Tijdens	onze	trainingen	krijgen	we	vaak	de	vraag:	als	iemand	gekruiste	armen	heeft,	

betekent	dit	dat	de	persoon	gesloten	is?	Wat	denk	jij?	Is	het	correcte	antwoord	op	deze	

vraag	ja	of	nee?	Als	je	basisprincipe	nummer	drie	correct	volgt,	dan	is	het	juiste	antwoord:	

het	hangt	ervan	af.	Of	iemand	met	gekruiste	armen	gesloten	is,	hangt	af	van	de	context	

waarin	deze	persoon	zich	bevindt.	

Neem	het	volgende	voorbeeld:	als	je	iemand	buiten	zonder	jas	met	gekruiste	armen	ziet	

staan,	terwijl	het	rondom	hem	waait,	dan	is	het	vrij	zeker	dat	hij	het	koud	heeft.	Hij	heeft	

dan	gekruiste	armen,	ook	al	heeft	hij	op	dat	moment	een	hartelijk	en	enthousiast	gesprek	

met	vrienden.		

Neem	nu	een	andere	situatie:	iemand	met	gekruiste	armen	draagt	dokterskleding	en	bevindt	

zich	in	een	ziekenhuis.	In	een	ziekenhuis	is	het	gewoonlijk	warm,	dus	de	kans	is	groot	dat	de	

gekruiste	armen	eerder	met	de	inhoud	van	het	gesprek	te	maken	hebben.	Schenk	dus	

aandacht	aan	de	locatie,	de	situatie	en	de	omgeving	rondom	de	persoon	waarover	je	je	

conclusies	trekt.	

	

4. Zoek	naar	veranderingen	
	

We	trachten	interpretaties	van	foto’s,	waarvan	we	maar	een	exemplaar	hebben,	te	

vermijden.	Als	je	geen	vergelijkingspunten	hebt,	dan	maakt	dit	je	interpretatie	minder	

accuraat.	Waar	we	vooral	naar	zoeken	zijn	grote	en	sterke	veranderingen	in	de	

lichaamstaalposities.	Wanneer	iemand	bijvoorbeeld	tijdens	een	onderhandeling	plotseling	

zijn	benen	in	een	debathouding	positioneert,	terwijl	hij	anders	een	ontspannen	houding	

heeft,	dan	heeft	dit	veel	meer	betekenis	dan	dat	hij	de	hele	tijd,	vanaf	het	begin	tot	het	

einde	van	de	onderhandeling,	met	zijn	benen	in	een	debathouding	zit.	

Hierbij	is	ook	het	timingsaspect	zeer	belangrijk.	Bijvoorbeeld:	een	grote	verandering	in	de	

lichaamshouding,	net	op	het	moment	van	de	aankondiging	van	de	prijs,	heeft	uiteraard	veel	

meer	betekenis	dan	wanneer	dezelfde	verandering	op	een	neutraal	moment	zou	gebeuren.		

	

5. Houdt	rekening	met	gewoontes	
	

Als	we	de	interpretatie	van	het	aanraken	van	de	neus	behandelen,	krijgen	we	soms	de	

reactie:	‘Ja,	maar,	ik	raak	regelmatig	het	topje	van	mijn	neus	aan	terwijl	ik	spreek,	en	

iedereen	van	mijn	familie	doet	dat	ook,	en	toch	liegen	wij	niet.’	Dit	klopt,	omdat	het	

aanraken	van	de	neus	zijn	traditionele	interpretatie	verliest	wanneer	je	het	vijfde	

basisprincipe	hierop	toepast.	Wees	aandachtig	voor	wat	de	gewoontes	zijn	van	déze	

persoon,	en	ook	voor	wat	normaal	is	voor	iemand	in	déze	specifieke	situatie.		

Als	iemand	een	bepaalde	beweging	als	een	gewoonte	door	de	jaren	heen	heeft	ontwikkeld,	

dan	gaat	de	interpretatie	van	deze	beweging	die	je	in	de	volgende	hoofdstukken	zal	

ontdekken	niet	op.		

Bijvoorbeeld:	als	iemand	de	gewoonte	heeft	om	altijd	te	glimlachen,	ook	als	hij	vijandig	is	

ingesteld,	dan	kun	je	de	glimlach	van	deze	persoon	niet	zomaar	als	plezier	interpreteren.	Om	

te	weten	welke	houdingen	en	bewegingen	je	precies	moet	uitsluiten	van	je	interpretatie,	

heb	je	voldoende	verschillende	situaties	nodig	om	te	achterhalen	wat	iemands	gewoontes	

zijn.	Factoren	zoals	het	nemen	van	drugs	en	medicatie,	alcoholgebruik,	plastische	operaties	

en	botox	kunnen	ook	hun	rol	spelen.	Door	zorgvuldig	rekening	te	houden	met	iemands	
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gewoontes,	voorkom	je	vergissingen	zoals	het	interpreteren	van	een	oprechte	uiting	van	
plezier	als	minachting.	Een	verkeerde	inschatting	van	iemands	gewoontes	kan	in	zo’n	geval	
desastreus	zijn	voor	je	conclusies	en	de	gevolgen	voor	je	gesprek.	
	
Bovenstaande	vijf	basisprincipes	zijn	cruciaal.	Om	accurate	conclusies	te	kunnen	trekken,	is	
het	belangrijk	dat	je	ze	op	elke	interpretatie	toepast,	dat	je	ze	altijd	in	gedachten	houdt	en	
aftoetst	aan	elk	van	je	assumpties.	Om	ze	gemakkelijk	te	kunnen	onthouden	hebben	we	het	
belangrijkste	woord	van	elk	van	de	vijf	basisprincipes	in	de	volgende	zin	gestoken:	
	

Combinaties	Binnen	Context	Veranderen	Gewoontes	
	
Met	deze	vijf	basisprincipes	voor	lichaamstaalinterpretaties	ben	je	voldoende	gewapend	om	
de	betekenissen	van	de	bewegingen	en	houdingen	in	deze	opleiding	correct	te	gebruiken.	
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De	BLINK	Gesprekstechniek™	
=	Body	Language	Interpretations	Nominology	Know-how	

	
Wie	de	BLINK™	Techniek	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	Gesprekstechniek™	=		 Antwoorden	krijgen	zonder	vragen	te	stellen	
	
Basis	van	de	BLINK	Gesprekstechniek™	=		 Het	basisprincipe	van	BLINK	bestaat	erin	om	je	

woorden	zo	te	formuleren	dat	ze	emotionele	

reacties	bij	je	gesprekspartner	uitlokken,	

waardoor	je	het	antwoord	via	lichaamstaal	te	

weten	komt.	

	

De	missie	van	het	Centrum	voor	Lichaamstaal	is	om	jou	tools	te	voorzien	om	efficiënter,	

empatischer	en	sneller	met	andere	te	kunnen	komen	tot	een	zinvolle	samenwerking	in	

begrip	en	respect.	

	

Een	eerste	makkelijke	oefening	om	de	kracht	van	BLINK	te	beginnen	verkennen,	is	om	je	

vrienden	of	je	partner	meerdere	keuzemogelijkheden	voor	te	stellen	om	samen	iets	te	doen.	

In	de	eerste	fase	is	het	belangrijk	om	geen	vragen	te	stellen	en	enkel	mededelende	zinnen	te	

verwoorden.	Je	kunt	bijvoorbeeld	zeggen:	‘We	kunnen	iets	gaan	drinken,	naar	de	film	gaan,	

of	bij	ons	thuis	een	gezelschapspel	spelen.’	Terwijl	je	deze	woorden	uitspreekt,	zal	hun	

lichaamstaal	jou	het	antwoord	geven.	

	

De	kracht	van	deze	techniek	bestaat	erin	dat	we	al	luisterend	de	natuurlijke	tendens	hebben	
om	onbewust	met	onze	lichaamstaal	de	woorden	die	we	horen	te	bevestigen	of	te	

ontkennen.	Liegen	of	informatie	achterhouden	is	makkelijker	als	we	spreken,	omdat	we	

daarop	vaak	bewust	voorbereid	zijn.	De	waarheid	achterhouden	terwijl	we	luisteren	is	al	

heel	wat	moeilijker,	zeker	tegenover	het	geoefende	oog	van	een	lichaamstaalkenner,	omdat	

onze	hersenen	onbewust	ons	lichaam	sturen.	Hierbij	betreden	we	ook	de	fascinerende	

wereld	van	‘lichaamstaal	voor	gevorderden’.	Vaak	krijg	je	niet	alleen	informatie	van	je	

gesprekspartner	via	de	lichaamstaal	die	je	ziet,	want	de	meest	waardevolle	informatie	

schuilt	soms	in	de	gebaren	die	je	niet	ziet.	Het	is	dus	niet	alleen	wat	je	ziet,	maar	ook	wat	je	

niet	ziet	dat	je	informatie	geeft	over	wat	iemand	echt	voelt.	
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Hoe	vertel	je	jouw	interpretatie	van	een	film/foto?	
	
Hieronder	vind	je	een	aantal	zinnen	die	je	interpretatie	uitleggen	van	een	film/foto:	

- Als	iemand	(houding),	dan	zou	dat	kunnen	betekenen	dat	(interpretatie)	
- (houding)	zou	kunnen	wijzen	op	(interpretatie)	
- Wie	(houding),	ervaart	vaak	(interpretatie)	
- Een	(houding)	kan	een	teken	zijn	van	(interpretatie)	
- Als	je	zelf	(houding)	zou	aannemen,	dan	zou	je	je	een	beetje	(interpretatie)	voelen	
- Vaak	is	het	zo	dat	als	personen	(houding)	aannemen,	dat	ze	(interpretatie)	ervaren	
- Je	weet	misschien	wel	dat	als	je	(houding)	zit/staat,	dat	dit	lijkt	alsof	je	(interpretatie)	
- Een	(houding)	komt	over	bij	anderen	als	(interpretatie)	
- In	vele	gevallen	betekent	(houding)	dat	(interpretatie)	
- Je	zal	het	waarschijnlijk	kunnen	bevestigen	dat	(houding)	erop	wijst	dat	(interpretatie)	
- Een	persoon	die	(houding)	heeft,	die	ervaart	vaak	(interpretatie)	
- (houding)	betekent	vaak	(interpretatie)	
- Je	kan	je	inbeelden	dat	als	iemand	(houding)	heeft,	dat	je	zou	kunnen	denken	dat	

(interpretatie)	
- Ik	ben	niet	zeker,	maar	ik	vermoed	dat	(houding)	betekent	dat	(interpretatie)	
- Misschien	is	(houding)	een	(interpretatie)	
- Is	het	niet	zo	dat	een	(houding)	vaak	zegt	dat	(interpretatie)?	
- Zou	(houding)	niet	kunnen	betekenen	dat	(interpretatie)?	
- Wat	als	(houding)	nu	eens	(interpretatie)	zou	zijn?	
- Ik	heb	een	opleiding	gevolgd	bij	het		Centrum	voor	Lichaamstaal	en	daar	zeggen	ze	

dat	(houding)	(interpretatie)	betekent	

	
Schrijf	hieronder	10	NIEUWE	zinnen	in	deze	stijl	die	jij	zou	gebruiken:	
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Hoe	vertel	je	iemand	jouw	interpretatie?	
	
Hieronder	vindt	je	een	aantal	zinnen	die	subtiel	een	interpretatie	uitleggen	aan	een	andere	
persoon	zodat	deze	zich	daarin	kan	terugvinden,	met	een	ervaring	van	respect	van	jouw	
kant.	Opdat	de	persoon	zich	niet	te	geïntimideerd	zou	voelen,	is	het	best	om	het	benoemen	
van	de	houding	weg	te	laten	als	je	iemand	zijn	Lichaamstaal	interpreteert.	Uitzonderingen	
hierop	zijn	situaties	waarin	je	wil	provoceren	of	bewust	in	offensief	gaat	(om	de	
wetenschappelijke	relevantie	van	je	analyse	te	bewijzen).	
	
Uitspraken	die	je	kan	gebruiken	zijn:	

- Wat	me	opvalt	is	dat	je...	(interpretatie)	
- Je	bent	een	persoon	die	vooral...	
- Waarschijnlijk	hebben	anderen	al	eens	tegen	je	gezegd	dat...	
- Ik	merk	aan	je	dat...	
- Vaak	is	het	zo	dat	iemand	in	zulke	situaties...	
- Waar	je	echt	sterk	in	bent	is...	
- Ik	zie	dat	je...	
- Als	je...		zou	dit	kunnen	betekenen	dat...	
- Op	...	reageer	je	vaak...	
- Men	zegt	van	personen	die	...	dat	ze...	
- Het	is	geen	verrassing	voor	je	dat...	
- Is	het	niet	zo	dat	je...	
- Anderen	zien	jou	vooral	als...	
- In	een	situatie	van	...	ga	je	je	...	gedragen.	
- Als	...	gebeurt	dan	stel	je	je	...	op.	
- Dat	je	...	kan	een	teken	zijn	van...	
- Je	komt	vaak	over	bij	anderen	als...	
- Je	weet	misschien	al	dat...	
- Zou	het	kunnen	dat	je	eerder	een	persoon	bent	die...	
- Als	ik	naar	je	kijk,	dan	zie	ik	vooral...	
- Je	bent	een	persoon	die...	
- Je	houdt	van...	
- Wat	je	echt	graag	doet	is...	
- Waar	je	moeilijk	mee	om	kan	zijn	mensen	die...	

Schrijf	hieronder	10	NIEUWE	zinnen	in	deze	stijl	die	jij	zou	gebruiken:	
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Foto ’s voor analyse 
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101 Interpretaties 
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gebaar betekenis gebaar betekenis

open handpalm openheid, kwetsbaar handen achter de rug:

handpalm naar beneden dominant, autoritair over elkaar superieur, zelfzeker

met wijsvinger wijzen/zwaaien agressief met hand op pols frustratie, zelfcontrole, je inhouden

hand op de elleboog idem, maar nog versterkt

handen geven:

mijn hand onderaan ik ben ondergeschikt duimen laten zien agressief, dominant

mijn hand bovenaan ik ben superieur duimen staan symbool voor ego

reactie tip: plaats je linkerhand op met duim opzij wijzen beledigend, gebrek aan respect

de ander zijn (onder)arm/schouder nota: op alle kaarten betekent een komma "of"

slappe hand zwakke persoonlijkheid

pijnlijke handdruk agressief of op afstand houden

in handen wrijven verwachten positieve uitkomst mond afschermen, kuchen liever iets niet gezegd

snel in handen wrijven positieve uitkomst voor iedereen neus aanraken liever iets niet gezegd

traag in handen wrijven positieve uitkomst voor mij krabben op zijkant neus kwaadheid, kans op een gevecht

duim over wijsvinger/vingers verwachten van inkomsten/geld in ogen wrijven of wegkijken liegen of geen interesse

vinger in oor blokkeren woordenstroom

vingers gekruist over elkaar frustratie, negatieve attitude trekken oor vragen om te spreken

vingers tegen elkaar zelfzeker, advies geven, ik weet alles zijkant hals krabben ik ben niet zeker of ik akkoord ben

mogelijke posities: hoog of laag kraag trekken kwaad of gefrustreerd

tip: volgt dit na pos of neg serie? vingers of iets in mond onder druk, nood aan bevestiging

Cursus Lichaamstaal DVD door Patryk Wezowski © www.lichaamstaaltraining.be pagina 1/3

hoofd naar achter zelfzeker, superieur armen gekruist niet eens met wat je hoort

hand op wang interesse gekruiste armen openen door.. iets aan te geven, vragen: "wat wil je 

hoofd ondersteunen saai weten?" en open houding aannemen

wijsvinger omhoog en… armen gekruist met vuisten agressief

hand op zijkant hoofd evaluatie met interesse gekruist bovenarm vast negatieve, gecontroleerde attitude

hoofd ondersteunen met hand evaluatie neigt over naar saai gekruist met duimen omhoog coole Fonz, zelfzeker en beschermd

duim ondersteunt kin negatieve gedachten een arm houdt de andere vast onzeker, niet veilig

dan in oog wrijven steeds meer negatieve gedachten aanraken voorwerpen verborgen zenuwachtigheid

onzichtbare pluisjes plukken verborgen mening, oneens

kin masseren beslissing wordt gemaakt

tip: observeren wat er net na komt

nadenken en naar boven best denkproces onderbreken

of onder kijken want negatieve beoordeling benen over elkaar geslotenheid

nadenken en opzij kijken laten nadenken, want positief een been horizontaal competitief of argumenterend

nek slaan en/of masseren frustratie, kwaad, liegen, intimidatie dan nog been vasthouden idem maar sterker

slaan op voorhoofd gefrustreerd want iets vergeten tikken met vingers of voeten ongeduld

enkels over elkaar je inhouden, informatie achterhouden

hoofd opzij hellen interesse, kwetsbaarheid laten zien voet over been wrijven terugtrekken in schild, verlegen dame

hoofd omlaag negatief, beoordelend

handen achter hoofd zelfzeker, superieur handen op heup agressief of klaar voor de start

vragen: "Ik merk dat je er veel over op knie met elleboog steunen klaar voor iets anders

weet. Wat is jouw mening?" handen op knieën klaar om te vertrekken

duimen uit broekzak sexuele interesse of agressief

Cursus Lichaamstaal DVD door Patryk Wezowski © www.lichaamstaaltraining.be pagina 2/3

Deze lijst is een korte samenvatting als geheugensteun voor de oefeningen. Raadpleeg de Cursus Lichaamstaal DVD voor de volledige uitleg.

handen handen

gezicht

beslissingsproces armen

benen 
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grote pupillen kenmerken sterke emotie: liefde, afkeer samengetrokken neus

positief, relax; ofwel grote angst bovenlip naar boven

kleine pupillen geen interesse; ofwel kwaad

60-70% oogcontact goed rapport minachting, superieur een mondhoek opzij

vermijden van oogcontact geen interesse

ogen over voorhoofd heen business context kwaad lippen op elkaar bijten

ogen over mond heen sociale context wenkbrauwen naar beneden

ogen naar beneden toe intieme context kwaad (of concentratie) oogleden nauwer

ogen bijna dicht houden uitsluiten van alles en iedereen

lach opzij, wenkbrauwen hoog interesse verbazing opengevallen mond (ontspannen)

opzij met wenkbrauwen laag vijandig wenkbrauwen recht omhoog

een wenkbrauw naar boven ongeloof bovenoogleden naar boven

verdriet pruillip of onderlip naar voor

kin iets omhoog en lippen samen

rook naar boven uitblazen positieve attitude in context wenkbrauwen naar elkaar toe

rook naar beneden uitblazen negatieve attitude in context verdriet (of slaperig) bovenoogleden naar beneden

leunen tegen muur intimideren

lichaam wijst naar… waar de aandacht naartoe gaat angst lippen gespannen opzij

of mond gespannen omlaag

jas/blazer met knopen open openheid wenkbrauwen gespannen omhoog

ogen glimlach handpalmen 3 elementen voor openheid oogleden groter en starende ogen

lachen met hele gezicht oprechte lach, positief ingesteld schaamte omlaag kijken + voorhoofd aanraken

lachen met enkel de mond valse lach schuld omlaag kijken + voorhoofd aanraken

Cursus Lichaamstaal DVD door Patryk Wezowski © www.lichaamstaaltraining.be pagina 3/3

ogen emoties

andere details
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Emotionele intensiteit

Tijd

Lichaamstaal Woorden

Wat je ziet Wat je hoort? = ?
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Annex: 

Onze Top 10 van boeiende bronnen:  

1.    Het boek waar officieel de studie van lichaamstaal serieus mee is begonnen, is: “The 
Expression of the Emotions in Man and Animals” door Charles Darwin in 1872. Darwin 
benoemde hierin bijvoorbeeld “de spier van moeilijkheden” (wenkbrauwen naar beneden, een 
beweging die je doet bij moeilijkheden van diverse aard). 
2.    Alle studies en boeken van Paul Ekman, waaronder het FACS coding systeem en studies 
van het gezicht. Een van de meest boeiende, maar  minder bekende publicaties door Paul 
Ekman, Joseph C. Hager en Wallace V. Friesen, is: “The Symmetry of Emotional and 
Deliberate Facial Actions”, gepubliceerd in Psychophysiology 18/2 in 1981. Heel nuttige 
materie om leugens van de waarheid te onderscheiden. 
3.    Een niet zo gekend, maar belangrijk werk, is dat van Ernest A. Haggard en Ketteth S. 
Isaacs, “Micro-momentary facial expressions as indicators of ego mechanisms in 
psychotherapy.”  uit 1966. Ze ontdekten immers 3 jaar voor Ekman het bestaan van Micro-
Expressies. In februari 2012 brengt het Centrum voor Lichaamstaal de Micro Expressions 
Training Videos op de markt, een programma dat we zelf ontwikkeld hebben. Dit is het 
meest geavanceerde en het enige programma in de wereld dat je Micro-Expressies aanleert 
aan de hand van videos. 
4.    Het wereldbekende boek waarmee de “Duchenne-glimlach” is begonnen: “Mécanisme 
de la Physiologie Humaine” uit 1862-3 van uiteraard Guillaume-Benjamin-Amand Duchenne 
de Boulogne. 
5.    Leuke en grappige studies van Willibard Ruch tussen 1990-1996 over humor en emoties, 
alsook over de invloed van alcohol op onze lichaamstaal :) Uit zijn studies blijkt o.a. dat 
extraverte personen onder invloed van alcohol minder expressies van plezier op hun gezicht 
laten zien :) 
6.    Een van mijn favorieten: over de kernrol van de amygdala in de hersenen en hoe ze onze 
angst-reacties sturen vind je in “The Emotional Brain: The Mysterious Underpinnings of 
Emotional Life”, een boek uit 1996 door Joseph LeDoux. 
7.    Ik houd van het boek “Descartes' Error: Emotion, Reason, and the Human Brain” van 
Antonio Damasio uit 1994, over de argumentatie dat emotie en verstand in combinatie de 
basis van rationeel denken vormen. 
8.    Twee boeken van bekende onderzoekers in samenwerking met de Dalai Lama: 
“Emotional Awareness” en “Destructive Emotions: A Scientific Dialogue”. Zoek ze op, en je 
zal dadelijk begrijpen waarom ze zo inspirerend zijn. 
9.    Een fascinerende studie over de regio’s van het brein die samenhangen met de spieren 
van het gezicht is die van K.Tschiassny “Eight syndromes of facial paralysis and their 
significance in locating the lesion” gepubliceerd in Annals of Otology, Rhinology, and 
Laryngology in 1953. 
10.    Een leuke om de top 10 af te sluiten is een publicatie van David M.Hayano 
“Communicative competence among poker players”, over uiteraard... Poker. Deze komt uit 
de Journal of Communication in 1980. 
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Onze Top 100 van wetenschappelijke bronnen: 

Hieronder vindt je enkele andere boeiende studies, papers en boeken, met korte 
vermelding van hun domein van specialisatie. Omdat de meesten van hen enorm veel 
gepubliceerd hebben, vermelden we meestal enkel onze favoriete werken van elke 
auteur: 
-    M.H. en G.T., met hun onderzoek tussen 1972-1975 over hoe personen minder knipperen 
bij nadenken. 
-    C. L., die sinds 1924 een discussie op gang zette over het verschil tussen reflexen en 
emoties. Met als gevolg een lawine van onderzoekers die elkaar in de haren vlogen 
waaronder: Lindsey, Bull, Averill, Plutchik, Woodworth, Schlosberg, Wenger, F.N. Jones en 
M.H. Jones die beweerden dat een verrassingseffect een emoties is; terwijl Kemper, 
Leventhal, Schacter, Singer en Mandler net het tegenoverstelde beweerden. 
-    R.Z.: Een fascinerence publicatie uit 1980 over de relaties tussen voelen en denken. 
-    Het is leuk om de volledig tegengesteld en elkaar tegensprekende conclusies over de 
relatie tussen de hersenhelften en de gezichtsexpressies te vergelijken tussen die van J.H., 
P.E., M.M. en J.O. met die van B.,C., A., A., en vooral H.S. tussen 1978-1983. 
-    E.R. met interessante bevindingen over de conherentie tussen wat personen om hun 
gezicht laten zien met wat ze vertellen dat ze denken te laten zien. 
-    Studies van D., G., T. uit 1982 over de snelheid en timing van emotionele reflexen. 
-    R.P., over de theorieën en modellen over emoties in 1962. 
-    M. met heel wat onderzoek op vlak van micro-expressies. 
-    Onderzoek over verlegenheid en hoe je dat op het gezicht ziet vindt je o.a. bij A., E., H., 
E.-E., G., H., S., R. & Mc-C., E., L. en M. 
-    R.L. heeft in 1990 studies gepubliceerd over de relatie tussen bewuste gezichtsbewegingen 
en de betrokken regio's in het brein. 
-    Studies van L. en D. uit 1984 over de aandacht die je moet schenken aan de competentie of 
personen gezichtsuitdrukkingen kunnen maskeren. 
-    Heel interessant zijn de bevindingen van K.P. en N.C., P. en K.C. rond 1983-1986 over de 
non-verbale expressies van pijn. 
-    Observaties bij pasgeboren baby's vindt je o.a. bij C., H., S., R., L., L., G. en W. Vooral 
rond 1993-1994. Als je veel interesse hebt in pasgeboren baby's, dan kan je terecht bij O. en 
R., die de Baby FACS ontwikkeld hebben. 
-    Wist je dat een oprechte glimlach in het bijzijn van iemand tussen 0,5 tot 4 sec duurt? 
Terwijl een glimlach als je alleen bent gemiddeld 6,18 seconden duurt... Dit is onderzoek van 
o.a. H. en K. uit 1990. In 1991 bevestigde F. dat inderdaad de activiteit van de 'zygomatic 
major' spier bij lachen verschilt naargelang de ervaring van aanwezigheid van iemand anders. 
Daarna hebben F., L. en R. digitale testen uitgevoerd tegen 2000, die dit ook netjes in kaart 
brengen. 
-    Nu we het hebben over digitale analyse van gezichtsexpressies, hebben Viola en Jones 
daar een schitterend systeem voor ontwikkeld in 2001. Heel wat digitale tekenfilms gebruiken 
nu ook deze technologie, die schitterend werkt op basis van G. filters. 
-    Deze digitale analyse van het gezicht zou in de toekomst zeer goed van toepassing kunnen 
zijn in bijvoorbeeld psychotherapie. H. en H. hebben namelijk een correlatie gemeten tussen 
de micro-expressie van minachting en het verschil tussen depressieve personen die zelfmoord 
willen plegen. Dit "zelfmoord syndroom" werd gedefinieerd door S. in 1993. De kenmerken 
komen overeen met wat K. in 1933 als hypothese aanbracht: minder emoties te zien in het 
algemeen, en als er iets te zien is dan vooral minachting. We geven dit alvast mee, misschien 
kan je een leven redden met deze kennis. Maar misschien is voor jou meer van toepassing een 
andere studie, bijvoorbeeld die van G. in 1994 die echtscheiding kan voorspellen via de 
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expressie van afkeer of minachting (en verrassend is dat kwaadheid hiermee niets mee te 
maken blijkt te hebben).  
-    W.heeft in 1988 ontdekt dat mannelijke acteurs beter zijn in het spelen van kwaadheid, en 
dat actrices betrouwbaarder hun spieren in de vorm van angst en verdriet kunnen trekken. 
Hiermee is bevestigd dat de verschillen in de onuitgesproken 'culturele regels' tussen vrouwen 
en mannen, niet enkel voor echte communicatie, maar ook in fictieve communicatie 
verschillen. 
-    Op vlak van acteren en emoties is ook het boek van K.S. uit 1975 boeiend: "L. f. a." 
-    De snelheid van het opkomen en verdwijnen van gezichtsexpressies, heel nuttig in het 
detecteren van leugens, vindt de o.a. bij W.en B. in de jaren '80. 
-    Albert Mehrabian moeten we natuurlijk ook vermelden, ondanks de kritiek die hij kreeg 
op zijn 7-38-55 regel. Een boeiende, minder bekende publicatie van hem is bijvoorbeeld 
"Nonverbal betrayal of feeling".  
-    Bevindingen van W.R. in 1984 (waaronder in de publicatie "The neuropsychology of 
facial expression") geven inzichten in spontane en bewust gestuurde emoties en de 
neurologische wegen die ze sturen. Heel handig om de waarheid van leugens te 
onderscheiden! 
-    Studies van H.B. en F.O. uit 1992, vooral over de ontdekking dat psychische patiënten 
minder gezichtsuitdrukkingen laten zien (ook al nemen ze geen medicamenten). In combinatie 
met de studies van K. in 1989-1990, waarbij zieke met gezonde personen met elkaar moesten 
praten over de Duitse politiek, bleek dat psychosomatische personen wellicht daardoor minder 
contact kunnen maken met anderen. Terwijl gezonde personen in zijn studie zich konden 
nivelleren aan het gespreks- en expressieniveau van de zieke patienten. 
-   Voor de bewegingen van de ogen kan je terecht bij o.a. R., E., W. en C. die heel wat 
vergelijkingen met cognitieve acties hebben gemeten tussen 1980-1984. 
-   Zin in inzichten over dieren? Zoek dan het boek van D.Ploog op uit 1980 "Der Ausdruck 
der Germütsbewegungen bei Mensch und Tieren". Anderen die hierover schreven zijn o.a. G., 
S., S., E.-E., L. en P. Daarom interpreteren we ook enkele foto's van katten en tijgers in onze 
opleidingen :)  
-    Nog meer lachen: S., M. & S. hebben in 1988 de facial feedback theorie getest. En het is 
bewezen: als je een glimlach op je gezicht maakt, je gaat je iets gelukkiger voelen. 
-   Als je vaak tenniscompetities kijkt dan zal je wellicht vaak de AU10 (=bovenlip naar 
boven) beweging opmerken op het gezicht van de spelers. Als je onze opleiding nog niet hebt 
gevolgd, dan ben je misschien even verward. Waarom laten tennisspelers minachting of 
afkeer zien als ze op de bal slaan? Volgens S. is dit geen minachting of afkeer, wat je zou 
kunnen denken, maar eerder een expressie van pijn of inspanning. 
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