
Lezing: communicatie in relaties

welkom
Door:
Sjan Verhoeven

Geniaal op rechts

“Voorbij de misverstanden! 
Neuro-diversiteit in relaties”



Inhoud lezing:

Conceptueel denken in relatie tot de communicatie

Faalangst en communicatie

Communicatie strategieën passend bij denkstijl
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Dyslexie

ADHD/ADD

Autisme

Dyscalculie

Hoog-
begaafdheid

Comorbiditeit
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Wat je eerst moet weten:

1 Er zijn twee manier van denken 
en informatie verwerken

Gebaseerd op een voorkeur voor 
een van de twee hersenhelften in 

het brein

Conceptueel denken
(rechter brein)

H                      .Lineair - of lijndenken
(linker brein)
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Gebaseerd op twee principes:
2. Elke hersenhelft heeft andere kenmerken / kwaliteiten

en geeft daardoor een andere denkstijl

Lijndenken:

- Analytisch / logisch ingesteld

- Stap voor stap - vormen bouwen
- Van begin tot einde - volgorde aanbrengen
- Tijdsbewust

- Taalgericht

- Cijfermatig en planmatig
- Van klein naar groot - detailgericht

- Routinematig

A tot Z
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Conceptueel denken: 

Gebaseerd op twee principes:
2. Elke hersenhelft heeft andere kenmerken / kwaliteiten

en geeft daardoor een andere denkstijl

- Verbanden en structuren zien
- Grote geheel zien - visie vormen

- Intuïtief en empathisch

- Visueel / beeldend ingesteld

- Creatief
- Nieuwe ideeën bedenken - innovatief
- Van groot naar klein - ruimtelijk inzicht

Geldt voor mensen met dyslexie, ADD, ADHD, dyscalculie, 
autisme en hoogbegaafdheid
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LETTERS (ABC(

LETTERS

(ABC(

(Beelden)

(Beelden)

Conceptueel denkersLijndenkers

Hoe verwerkt elke manier van denken informatie?
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LETTERS (ABC(

LETTERS

(ABC(

(Beelden)

(Beelden)

Dominantie van een hersenhelft: 
Elke denker heeft EEN voordeur aan één kant van het brein.

Conceptueel denkersLijndenkers
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zintuigen

H                                                        .
80%

1000 x 1,5 x

20%

Beide zijn nodig!

Het conceptuele denken vs. het lijndenken
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H                                                        .

1000 x 1,5 x

?
? ?

?
?

Het conceptuele denken vs. het lijndenken
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Conceptueel denkers
Onbekend voor veel mensen 
omdat we er niet  in worden 
opgevoed. 
Wat men niet kent is onbemind.

H                                     .

Lijndenken
Is meer bekend 
en dus meer bemind. 

Geleide schaal

Veel conflicten in de 
studie, prive of op het 
werk ontstaan door te 
weinig kennis van de 

diversiteit in het denken 
en werken.

versus
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Wat is het effect van stress op de 
communicatie?

Positieve stress

Hoge alertheid en concentratie
Er zijn drie niveaus van stress:
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Positieve stress

Negatieve stress

Concentratie verslechtert en het 
verwerken van taal wordt beetje 
moeilijker voor iedereen

Wat is het effect van stress op 
de communicatie?
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Positieve stress

Negatieve stress

Black out

Black out

Acute stress reactie.

Wat is het effect van stress op de 
communicatie?

en de taal valt compleet uit bij
dyslectici! Zij hebben geen woorden meer!
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Het probleem is: Vechten, vluchten of 
bevriezen is NIET effectief tijdens de 
communicatie!

Alleen:
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Veel conceptueel denkers kinderen en volwassenen 
ervaren deze twee niveaus van stress DE HELE TIJD.

Deze stress niveaus veroorzaken 50% tot 75% van de 
symptomen van je communicatie!

Positieve stress

Negatieve stress

Positieve stress

Negatieve stress

Black out
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Het verschil tussen Lijndenkers en Conceptueel denkers 
wanneer zij een Black Out hebben:

Lijndenkers Conceptueel denkers

Verliezen het overzicht Verliezen de details
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Introductie

Afstemming

Inhoud

Afsluiting

Conclusie

Conclusie

Spreken en schrijven 
C                                      .
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Introductie

Afstemming

Inhoud

Afsluiting

Conclusie

Conclusie

Spreken en schrijven 
C                                      .
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Alle dyslexie-
ondersteuning 
zit op het 
volgen van 
deze lijn



= Warming-up, 
= slijmen
= je boodschap inpakken
= de ander meenemen.

Actie daar waar het over gaat

= afronden 
= afmaken
= zeggen “ik heb je 
Gehoord.”

Conclusie

Spreken en schrijven
C                                      .
Dit vergeten 
we, omdat 
het ons niet 
geleerd is.

idem
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Weet dat je 
bij een 
conflict: perfectionistisch 

bent en veel 
zelfkritiek hebt.

spreekt vanuit 
negatieve 
gedachten zoals 
dat je te 
langzaam, 
onduidelijk, dom 
etc. bent!steeds kritiek hebt 

op jezelf en op de 
ander. altijd vanuit een 

beeld/visie/associaties 
spreekt

meestal spreekt vanuit 
emoties/oude pijn!

ofwel 3 stappen 
overslaat

je taal, de structuur, 
de details en de 
routinematigheid 
uitvalt.

altijd je best aan 
het doen bent!
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mindmap

Je verveling.

Wat je van jezelf 
vindt.

Wat je van de 
ander vindt.

Je oude pijn.

Wat je te zeggen 
hebt.

Wat je allemaal 
denkt tijdens een 
gesprek, overleg 
etc.

Wat je goed gedaan 
hebt.

Begin met het 
eerste wat er bij 
je opkomt.
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En wat je daarvan 
vindt
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Dit is ook mindmappen



Nu ook in het Engels!
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Of luister onze podcasts, 
met name die over communicatie in je relatie.



Dank u 
voor uw aandacht!

Heeft u vragen?
Meer informatie:
www.geniaaloprechts.nl
www.werkendyslexie.nl
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http://www.geniaaloprechts.nl/
http://www.werkendyslexie.nl/


Lees meer over misverstanden in de communicatie op onze 
website:
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