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Het metamodel 

Het metamodel is één van de eerste structuren die Bandler en Grinder 

ontwikkelden.  

Het metamodel bestaat uit een serie vragen die je kunt stellen als iemand zich 

beperkend uitlaat in zijn taalgebruik. Het was hen namelijk opgevallen dat twee 

zeer begaafde therapeuten, Fritz Perls en Virginia Satir, steeds een bepaald soort 

vragen stelden als ze informatie aan het verzamelen waren. In het boek ‘De 

structuur van de Magie’ (1975) hebben Bandler en Grinder het metamodel 

beschreven.  

Met de vragen uit het metamodel krijg je een vollediger begrip van wat mensen 

zeggen. Je verbindt de oppervlaktestructuur van taal, zoals het wordt 

uitgesproken ('Doe jij dat even?'), met de dieptestructuur, de volledige 

taalkundige weergave van de ervaring ('Maak jij het aanrecht even schoon met 

het gele doekje en ruim je de vaatwasser in?).  

 

Weglatingen, vervormingen en generalisaties rechtzetten  

Metamodel vragen zijn bedoeld om de ontbrekende informatie aan te vullen, een 

nieuwe vorm te geven aan de structuur van wat wordt gezegd en om specifieke 

informatie aan het licht te brengen die de boodschap betekenis kan geven. Ze 

hebben tot doel de weglatingen, vervormingen en generalisaties terug te vinden, 

recht te zetten en te ontrafelen.  

 

Weglaten 

We gaan selectief om met onze ervaringen en nemen gedeelten hiervan niet op,  

ze komen niet over of we laten ze buiten beschouwing omdat we ze niet 

belangrijk vinden.  

Vervormen 

We veranderen onze ervaringen, we vergroten of verkleinen ze en we vervormen 

ze met onze fantasie en creativiteit, net als in een lachspiegel op de kermis.  

Generaliseren 

We beschouwen bepaalde aspecten van onze ervaring als representatief voor een 

hele categorie ervaringen en letten niet meer op de  uitzonderingen.  
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Je kunt de metamodelvragen op een vriendelijke en open manier stellen om te 

voorkomen dat je een soort kruisverhoor krijgt. Je kunt namelijk ook een 

'metamonster' creëren; dan is het rapport verbroken, doordat je maar door, en 

doorvraagt. Je kunt het metamodel ook heel goed toepassen op je eigen interne 

dialoog. 

 

Definitie van het metamodel 

Het metamodel is een verzameling taalpatronen met bijbehorende vragen, 

bedoeld om specifieke informatie te krijgen en om de ander te helpen zijn 

wereldmodel weer met zijn concrete ervaringen te verbinden.  
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META MODEL OVERZICHT 

Patroon Vraag Doel 

VERVORMINGEN Hoe weet je dat?  

 

1.Gedachten lezen 

Weten hoe iemand over iets denkt. 

Voorbeeld: 

➢ U mag me niet. 

➢ Ik zie dat u mij niet mag. 

➢ Ik hoor aan je stem dat je het niet leuk 

vindt. 

➢ Ik weet dat je het toch niet wilt. 

➢ Ze moeten mij niet, ik ruik het. 

➢ Ik weet zeker dat hij weet hoe ik me 

voel. 

➢ Hij is kwaad op mij. 

➢ Jullie vinden het belangrijk dat ik alles 

in een hokje plaats. 

 

 

➢ Hoe weet je dat ik 

je niet mag? 

 

➢ Waar baseer je dat 

op? 

 

 

Achterhaal de bron 

en/of het bewijs van 

de informatie. 

   

 

2.Eeuwige waarheden 

Waardeoordelen waarbij degene die 

oordeelt niet is vermeld.  

Voorbeeld: 

➢ Niet consequent zijn is geen goede 

zaak. 

➢ Het is verkeerd als je om hulp moet 

vragen. 

➢ Het is overduidelijk dat onze oplossing 

de beste is. 

➢ Dat is volkomen buiten de orde. 

 

 

➢ Wie zegt dat dit niet 

goed is? 

 

➢ Hoe weet je dat het 

geen goede zaak is? 

 

➢ Volgens wie? 

 

Achterhaal de bron of 

de referentie van de 

overtuiging.  

Ontdek de 

overtuigingsstrategie. 
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3.Oorzaak-Gevolg (A →B) 

Wanneer oorzaak ten onrechte buiten de 

spreker wordt geplaatst.  

Voorbeeld: 

➢ U maakt mij verdrietig. 

➢ Jij zorgt ervoor dat ik me ongelukkig 

voel. 

➢ Door haar kan ik niet groeien. 

➢ Ik kan me niet ontwikkelen omdat jij 

dat niet toelaat. 

➢ Ik heb er de pest in omdat hij zich 

respectloos gedroeg tegenover mij. 

➢ Ik erger me soms aan haar houding. 

➢ Hij krijgt het benauwd als er een 

budget wordt overschreden. 

 

 

➢ Hoe komt het dat 

wat ik doe er de 

oorzaak van is dat 

jij ervoor kiest je 

verdrietig te voelen? 

 

➢ Wat maakt dat je 

door haar niet kunt 

groeien? 

 

➢ Hoe precies? 

 

Achterhaal waarom 

iemand zo reageert en 

wijs op de eigen 

verantwoordelijkheid. 

Doorbreek de 

oorzaak/gevolg relatie 

om meer keuze te 

genereren. 

 

   

 

4.Gelijkstellingen (A=B) 

Twee ervaringen worden uitgelegd als 

synoniem.  

Voorbeeld: 

➢ Ze schreeuwt tegen mij, dus ze mag 

me niet. 

➢ Mijn man kijkt me nooit aan dus hij 

houdt niet van mij. 

➢ Ik ben een meisje dus ik heb minder 

kans. 

 

 

➢ Hoe betekent het 

feit dat zij schreeuw 

dat zij…? 

 

➢ Heb je ooit 

geschreeuwd tegen 

iemand die je graag 

mag? 

 

Maak duidelijk dat de 

uitspraak niet logisch 

is. Geef een 

tegenvoorbeeld. 

Doorbreek het 

vooronderstelde 

synoniem door naar 

een contrasterend 

voorbeeld te vragen. 

   

  



 

©Power in You | PowerMindset Academie   

 

5.Vooronderstellingen 

Voorbeeld: 

➢ Als mijn man zou weten hoeveel ik 

leed, zou hij mij dit niet aandoen.  

 

Hier zijn drie vooronderstellingen: 

• Ik lijd. 

• Mijn man gedraagt zich op een of 

andere manier. 

• Mijn man weet niet dat ik lijd. 

 

➢ Zij kunnen niet echt werken. 

➢ Hij heeft totaal geen inzicht. 

➢ Die groep wil niets leren. 

➢ Ik vertel niets, ze begrijpt het toch 

niet. 

 

Op het eerste voorbeeld: 

➢ Hoe kom je tot de 

keuze om te lijden? 

 

➢ Wat is het wat je 

man doet? 

 

➢ Hoe weet je dat hij 

het niet weet? 

 

Specificeer de 

vooronderstellingen.  

Achterhaal de interne 

vooronderstellingen. 

   

GENERALISATIES Wat gebeurt er als…  

 

6. Alles of niets uitspraken 

Uitspraken met: alle, iedere, nooit, 

iedereen, niemand, overal nergens etc. 

Voorbeeld: 

➢ Ze luistert nooit naar mij. 

➢ Ik ben altijd en overal een mislukking. 

➢ Niemand respecteert mijn mening. 

➢ We doen het altijd op deze manier. 

 

➢ Is er ooit een 

moment geweest 

dat ze luisterde? 

 

➢ Is het ooit gebeurd 

dat..? 

 

➢ Wat zou er 

gebeuren als ze wel 

luisterde? 

 

➢ Gewoon instemmen. 

 

 

Laat 

tegenvoorbeelden 

ontdekken. Laat de 

effecten of uitkomsten 

zien. 

Overdrijf en stem in. 

Doorbreek de 

generalisatie door 

naar de uitzondering 

op de regel te vragen. 
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7. Modale operatoren; moeten & 

kunnen 

a. Modale operatoren van noodzaak 

Behoort/behoort niet, moet/moet niet, het 

is nodig,…. 

Voorbeeld: 

➢ Ik moet voor haar zorgen. 

➢ Ik moet aardig zijn tegen de anderen. 

➢ Ik moet dit vanmiddag af hebben. 

 

b. Modale operatoren van (on)mogelijkheid 

Kan/kan niet, zal/zal niet, 

misschien/misschien niet, 

mogelijk/onmogelijk. 

Voorbeeld: 

➢ Ik kan hem de waarheid niet vertellen. 

➢ Het is niet mogelijk meer respect van 

hem te vragen. 

➢ Misschien gaan we toch niet naar de 

afspraak. 

 

 

➢ Wat zou er 

gebeuren als je dit 

deed? 

 

➢ Wat zou er niet 

gebeuren als je dit 

niet deed? 

 

 

 

 

➢ Wat houdt je tegen? 

 

➢ Wat zal er gebeuren 

als je het deed? 

 

Achterhaal bronnen, 

doelen en uitkomsten. 

Daag de overtuiging 

uit. 

 

 

 

 

 

 

Achterhaal oorzaken. 

Maak de blokkade 

expliciet of daag de 

overtuiging uit. 

   

WEGLATINGEN Wie of wat specifiek?  

 

8. Nominalisaties 

Werkwoorden die zijn omgezet in 

zelfstandige naamwoorden. 

Voorbeeld: 

➢ We moeten onze communicatie 

verbeteren. 

➢ Ik krijg geen enkele aanmoediging. 

➢ Ik krijg geen respect van haar. 

➢ Ik heb jullie medewerking nodig. 

 

➢ Wie communiceert 

wat aan wie? 

 

➢ Hoe zou je graag 

willen 

communiceren? 

 

➢ Hoe zou je 

gerespecteerd 

willen worden? 

 

Zet het woord weer 

om in een werkwoord: 

communicatie wordt 

weer communiceren. 

Bij een werkwoord 

neemt iemand zelf de 

verantwoordelijkheid. 

Geef een specifiekere 

beschrijving van het 

proces. 
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9. Ongespecificeerde werkwoorden 

Niet aangegeven wat er concreet gebeurt. 

Voorbeeld: 

➢ Ik krijg het niet voor elkaar. 

➢ Hij heeft mij afgewezen. 

➢ Hij negeert mij. 

➢ Zij werden nijdig. 

➢ Hij eiste het. 

 

 

➢ Wat krijg je niet 

voor elkaar? 

 

➢ Hoe heeft hij je 

precies afgewezen? 

 

 

Specificeer het 

werkwoord. 

Geef een specifiekere 

beschrijving van het 

proces. 

   

 

10. Algemene weglatingen 

a. Eenvoudige weglatingen 

Voorbeeld: 

➢ Ik voel mij niet op mijn gemak. 

➢ Ik snap het niet. 

➢ Ik heb geen zelfvertrouwen. 

 

b. Geen bronvermelding 

Uitspraken waarbij geen specifieke persoon 

of bron is aangegeven. 

Voorbeeld: 

➢ Ze luisteren niet naar mij. 

➢ Hij is geknipt voor deze baan. 

 

c. Halve vergelijkingen 

Goed, beter, best, minder, meest, minst, 

erger, ergst, zonder dat het duidelijk is 

waarmee of met wie het wordt vergeleken. 

Voorbeeld: 

➢ Zij is een beter mens. 

➢ Hij is daar beter af. 

➢ Het wast nu nog witter. 

➢ Dat is te moeilijk. 

➢ Ik heb dat slecht aangepakt. 

 

➢ Waarover, over wie, 

wanneer, wat,…? 

 

 

 

 

➢ Wie luisteren er 

precies niet naar 

jou? 

 

 

 

 

 

➢ Beter dan wie? 

Beter dan wat? 

Vergeleken met wie 

of wat? 

 

Achterhaal de 

weglating. 

 

 

 

 

Achterhaal de bron. 

 

 

 

 

 

 

 

Achterhaal waarmee 

of met wie er wordt 

vergeleken. 
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