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Drieluik ‘Provoking debate’

De zin en onzin van
evidence-based NLP

“Wetenschap en het leven gaan gewoon niet zo goed samen”

In de woorden van Jaap Hollander 

kan de huidige relatie tussen NLP en 

wetenschap niet slechter worden. Terwijl juist de 

wetenschap de brug zou moeten slaan naar maat-

schappelijke erkenning van NLP, aldus een INzicht

uit 2012.1 Gebrek aan goed ‘evidence-based’ onder-

zoek en een heldere afbakening van de NLP-toolkit

lijken de belangrijkste belemmeringen. Vijf jaar later

lijkt er nauwelijks vooruitgang geboekt. Wat kunnen

we hieraan veranderen en wordt het niet eens tijd de

evidence-based benadering zelf te evalueren? Nieuw

onderzoek suggereert namelijk dat deze benadering

zelf al even controversieel is als de 

relatie tussen NLP en wetenschap. 

Don Quichot, Supershrinks en practice-based evidence



De dagelijkse praktijken binnen de klinische gezond-

heidszorg leunen zwaar op evidence-based onderzoek.

Alleen al daarom is het waardevol dat er NLP-beoefe-

naars zijn die binnen de geldende kaders in dergelijk

onderzoek investeren. De weg van (DSM-)diagnose

naar een specifieke behandeling gaat nog altijd via het

station dat ‘evidence-based’ heet. Zou NLP een plekje

in dat station weten te bemachtigen, dan zijn de voor-

delen talrijk: NLP-therapeuten krijgen meer cliënten als

hun behandeling door verzekeraars wordt vergoed.

NLP-trainers krijgen meer cursisten wanneer NLP als

bijscholing voor hulpverleners wordt geaccrediteerd. En

de grootste winst ligt bij de cliënten zelf, omdat ze NLP

zowel kunnen inzetten voor het initiële ‘probleem’, als

voor de eigen persoonlijke ontwikkeling. 

Enkele evidence-based successen 
In dit kader is het goed nieuws dat het klassieke Fobie-

model recentelijk de status van evidence-based heeft

bereikt.3 Het dwingt

respect af dat er nog

altijd NLP’ers zijn die in

dit streven volharden.

Voorbeelden zijn de zelf-

benoemde Don Quichot-

missie van het

Amerikaanse RANDR-project1; het elders in deze

INzicht genoemde DAS-onderzoek van de Society for

Mental Space Psychology en samenwerking van Joost

van der Leij met ADRIBA. Een ander voorbeeld van

eigen bodem is een onderzoek van Jaap Hollander naar

tijdsaspecten binnen NLP-coaching.4 Hollander nodigt

NLP-instituten in binnen- en buitenland uit om dit

onderzoek te repliceren om de evidence-base te ver-

groten en wil hier ‘met alle liefde de materialen voor

aandragen’.5 Want meer onderzoek blijft welkom. 

De voorwaarde van afbakening 
Eén belangrijke voorwaarde voor evidence-based NLP-

onderzoek, is dat de grenzen van NLP duidelijk zijn.

Relevant in dit kader is het NLP Leadership

Summit initiatief, een internationaal NLP-

gezelschap waarin het Nederlandstalige veld

wordt vertegenwoordigd door Anneke

Dürlinger, Anneke Meijer, Jaap

Hollander en Lucas

Derks. Binnen

dit pro-

ject is een lijst van alle mogelijke NLP-onderwerpen

opgesteld, met als doel om op basis van stemming een

eerste wereldwijd geaccepteerde begrenzing van NLP

te bepalen.5 Zo'n lijst biedt houvast als mensen NLP-

onderwerpen zoeken voor onderzoek en resultaten wil-

len repliceren en vergelijken. Hollander: ‘Dan kun je

iemand een simpel taakje laten doen zoals propjes in

de prullenmand gooien. Tegen de ene helft zeg je:

“Denk eens terug aan het moment dat je zoiets heel

goed kon, en stap daar weer in.” En tegen de andere

helft zeg je: “Blijf maar gewoon oefenen, dan kijken

we wel wat er gebeurt.” En dan vergelijken we de

resultaten van de groepen. Zo kun je NLP goed testen.’

De voorwaarde van kwaliteit
De Nieuw-Zeelandse onderzoeksgroep die recentelijk

succes boekte met het Fobie-model, heeft een waar-

schuwing voor andere NLP-onderzoekers.2 Ten eerste

dien je voorbereid te zijn op de vooroordelen die er in

academische kring

bestaan rondom NLP:

‘We balanceerden tussen

het overwinnen van die

vooroordelen - en dus

niet gepubliceerd wor-

den - of NLP schrappen

en gepubliceerd worden in een gerenommeerd medisch

tijdschrift.’ Met gevoelens van frustratie besloten de

auteurs uiteindelijk alle referenties naar NLP te verwij-

deren. Ten tweede wijzen ze er erop dat onderzoek net

als NLP een speciale discipline is waar je training voor

nodig hebt: ‘Wat NLP-practitioners kunnen doen, is

veel praten met lokale academici en onderzoekers.

Bijvoorbeeld bij psychologie of psychiatrie en dan

beginnen met het verzamelen van audit/pilot-data. Als

ze goede resultaten kunnen tonen, kan dat als basis

dienen voor een onderzoeksproject en uiteindelijk een

gerandomiseerd onderzoek met controlegroep. Maar

nog meer lage kwaliteit NLP-onderzoek helpt ons niet

verder.’

De pot verwijt de ketel
Met deze bescheiden successen van evidence-based

NLP rijst ook de vraag of we dit eigenlijk wel moeten

willen? Zoals blijkt uit berichtgeving leidt de focus op

evidence-based eerder naar fraude dan naar de beoog-

de objectieve ‘waarheid’.10 Alleen al het voor evidence-

based onderzoek vereiste Randomised Controlled Trials

(RCT) blijkt bijvoorbeeld zeer fraude-gevoelig. Hoe iro-

nisch is dan de ervaring van Suzanne Henwood die

bij hun publicatie over het Fobie-model ont-

dekte dat zij als NLP’er op voorhand

al de verdenking van fraude
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op zich laadt.3 Zij die vooroordelen willen vermijden

maken zich er dus zelf schuldig aan. Bovendien blijken

er andere redenen om ons af te vragen of evidence-

based onderzoeken alle moeite wel waard zijn.

Het verschil dat het verschil maakt
Wat veroorzaakt eigenlijk verandering bij psychothera-

pie? Zijn het de specifieke behandelingen bij specifieke

problemen? Het ‘evidence-based’ kamp vindt van wel

en heeft een enorme stempel gedrukt op het heden-

daagse GGZ-beleid. Volgens welingelichte bronnen is

het aantal soorten therapie de afgelopen decennia van

circa 60 gestegen naar ruim 400. Er bestaan momen-

teel 145 officieel goedgekeurde, gedocumenteerde evi-

dence-based behandelingen voor 51 van de 397 moge-

lijke DSM-diagnose groepen. Op basis van die getallen

alleen al zou je concluderen dat er veel vooruitgang is

geboekt. Meer dan ooit weten we nu wat voor wie het

beste werkt, toch? Volgens Scott Miller van het

Institute for the Study of Therapeutic Change (ISTC),

ligt het in werkelijkheid anders. Ook hij stelt dat evi-

dence-based praktijken doordrongen zijn van politiek

en macht. Bovenal gaan ze ervan uit dat een behande-

ling kan worden beoordeeld los van de behandelaar. De

analyses van Miller en collega’s laten echter het tegen-

deel zien. Bovendien blijkt dat de behandeling zelf, de

specifieke interventie, slechts een uiterst kleine rol in

het succes heeft…6

Het gaat niet om de techniek?
Kán een bepaalde interventie eigenlijk wel geïsoleerd

worden van de behandeling en alles wat daarbij hoort?

Deze vraag stelt het bestaansrecht van evidence-based

onderzoek ter discussie. Het Fobie-modelsucces lijkt te

bevestigen van wel. Maar Scott Miller was niet geïnte-

resseerd in de werking van een bepaalde techniek,

maar alleen in de vraag of een cliënt wel of niet gehol-

pen is. Dat vormde de centrale

vraag tijdens zijn zoektocht naar

therapeutisch meesterschap en

‘Supershrinks’.[6,7] Klinkt

bekend? Meer dan tien jaar

grootschalig en wereldwijd

meta-onderzoek bracht een

even logische als confronte-

rende uitkomst: Het gaat

Scott D. Miller, Ph.D. is verbonden
aan het Institute for the Study of
Therapeutic Change (ISTC) en het
International Center for Clinical
Excellence, een internationaal con-
sortium van clinici, onderzoekers
en onderwijzers. Op zijn website
www.scottdmiller.com kunnen gra-
tis onderzoeksrapporten en meet-
methoden worden gedownload die
iedereen kan gebruiken om haar of
zijn resultaten te monitoren en ver-
beteren.6,7,8

Miller haalde zijn inspiratie uit het
werk van dé expert op het gebied
van experts, psycholoog Karl
Anders Ericsson.6 Deze Zweed
bestudeerde 20 jaar lang de best
presterende mensen op allerlei
gebied: atleten, auteurs, schaak-
spelers, dartspelers, wiskundigen,
pianisten, onderwijzers, piloten,
doktors, en vele anderen.9 Tegen de
heersende opvattingen in stelde hij
onomstotelijk vast dat gebrek aan
natuurtalent irrelevant is voor het
bereiken van de top. ‘De zoektocht

naar stabiele erfelijke eigenschap-
pen die voorspellend of tenminste
mede-verantwoordelijk zijn voor
superieure prestaties van eminente
individuen is verrassend onsucces-
vol.’ Welke factoren dan wel door-
slaggevend zijn? Simpel: deze men-
sen werken gewoon harder en doel-
gerichter aan het verbeteren van
hun prestaties dan anderen. 

Feedback is cruciaal 
Ervaring creëert geen expertise,
stelde Ericsson vast. Het gaat erom
hoeveel tijd wordt gewijd aan ver-
beteren, aan het behalen van doe-
len net boven je huidige niveau.
‘Dat je al 50 jaar lang loopt, bete-
kent niet dat je er beter in wordt.’
Ericsson ontdekte dat mensen die
op de meest uiteenlopende gebie-
den aan de top presteren, elke dag
van de week aandacht besteden
aan dat soort oefening. Volgens de
Zweedse psycholoog is feedback
daarbij cruciaal. Bij excellente art-
sen bleek bijvoorbeeld dat zij altijd
een follow-up doen. Ze willen

weten of hun diagnose en
behandeling juist zijn. En dat geeft
hen significant voordeel ten opzich-
te van hun collega’s, omdat ze
begrijpen wanneer en hoe ze voor-
uit gaan. In de volgende INzicht
wordt hier verder op ingegaan en
het voorbeeld gegeven van super-
therapeut Dawn, (‘waarvan het
gerucht gaat dat ze verwekt zou
zijn op Esalen’).6

Een cultuur van feedback?
Als we instemmen met Millers over-
tuigende bewijs, dan is feedback
misschien wel de enige sleutel naar
kwaliteitsverbetering waar ook bin-
nen het NLP-veld al zolang over
wordt gesproken. En voor hen die
daar om wat voor reden dan ook
niet zoveel voor voelen, heeft zijn
onderzoek ook iets interessants
blootgelegd: Mensen die het minst
open stonden voor follow-up en
feedback van cliënten en collega’s,
bleken significant minder goed te
presteren.

Scott Miller
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niet om techniek, model of ritueel. Het gaat voor 99%

om de mensen die erbij betrokken zijn. Voor mensen

die met Robert Dilts’ Field Based NLP vertrouwd zijn, is

dit bekend terrein: Intentie, relatie, ritueel en het

generatieve helende veld ontstaat. 

Succesfactoren van ‘Supershrinks’
Wat zijn dan wel specifieke factoren die een succesvol-

le verandering bepalen? Voor het allergrootste deel is

het de cliënt zelf, met al zijn innerlijke hulpbronnen. In

tweede instantie de therapeut en zijn vermogens om

empathische relatie op te bouwen met cliënten (allian-

ce). Ook meer algemene effecten, zoals het geloof van

de therapeut in de interventie (allegiance) en van de

cliënt in de behandeling (verwachting, placebo) zijn

van grote invloed. Een interessante andere factor, die

al deze factoren positief beïnvloed, is het toepassen

van feedback tijdens en na de behandeling. Het Venn-

diagram toont deze onderling gerelateerde factoren

voor de praktijk van relatie- en gezinstherapie. Het

verschil in behandeling of techniek bleek daar slechts

voor 1% bij te dragen aan het succes van verandering.

In het kader ‘Lessen van dé expert…’ meer over Scotts

inspirator en de belangrijke succesfactor feedback.

Pleidooi voor practice-based evidence
De effectiviteit van hulpverlening is dus afhankelijk van

een verzameling intermenselijke factoren die in elke

behandeling voorkomen. Gezien de grote belangen

rondom evidence-based practice, is de discussie nog

maar net begonnen. Niet voor niets spreken Miller en

zijn collega’s over ‘het debat van de eeuw’.6 In de tus-

sentijd bieden ze het bewijs voor een geruststellend en

alternatief perspectief op hulpverlening, waar een

NLP’er zich uitstekend in thuis kan voelen. In plaats

van een praktijk van evidence-based practice, pleiten

zij voor practice-based evidence. Want het enige wat

er werkelijk toe doet is of cliënten voordeel ondervin-

den. Wat binnen de klinische onderzoekspraktijk wordt

gezien als verstorende factoren, blijkt dus in werkelijk-

heid het succes te bepalen. 

Paul Flier is ondermeer NLP trainer, coach en con-
sultant; MSc. Industrial Design Engineering (TU
Delft) en sinds juni 2017 voorzitter van de NVNLP.
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