
Casus Nicole 
 
Deze casus is besproken in de intervisie van de Boonstra-methode. Het laat zien hoe je kunt werken 
met vloerankers. 
Stap 3 van de Boonstra-methode komt uit de compelling future van de NLP. 
 
Nicole (47 jaar) woont sinds vijf jaar samen met Bert. Hij heeft OCD en waarschijnlijk ook OCPS. Sinds 
vier jaar duidelijke klachten. Negen maanden geleden gedurende twee maanden heeft Bert 
intensieve therapie gehad. Hij is nu aan het afbouwen. 
Bert zit in een traject bij UWV, wegens OCD en rugklachten. 
Nicole werkt vier dagen per week. 
Nicole mag niets in de huiskamer en keuken laten staan of liggen. Bert ruimt het direct op of zet het 
recht. 
 
Oefening stap 3 uit de Boonstra-methode met Nicole. 
Nicole werd direct emotioneel op vloeranker 1 (nu/probleem). Voelde een steen op haar maag en 
hoge ademhaling. Wat ik kon zien: hoge schouders, hoge ademhaling, gespannen staan, tranen. 
Vloeranker 2 (wens): Nicole liep hier in 2 stapjes naartoe. Tranen werden minder en ze zuchtte door. 
Zelf kon ze weinig verschil voelen en ze bleef praten over anker 1. 
Terug naar 1 en weer voelen. Dit wilde Nicole niet. Gevoel probeerde ze te blokkeren. 
Haar eruit laten stappen en laten ervaren dat ze kan neutraliseren. Zij moest hiervoor naar de andere 
kant van de ruimte lopen, echt afstand creëren. 
Weer in 1. Dit kon ze weer voelen en was voor mij te zien. 
Van 1 naar 2. In één stap, diepe zucht, ademhaling zakte, schouders lager. Ze voelde ruimte in haar 
maagstreek. 
Nicole gaf aan dat het vreemd voelde. Haar benen voelde bibberig. Bewust voeten iets uit elkaar 
gezet. Dit gaf meer stabiliteit. 
Vloeranker 3 (effect) was ontspannenheid, ook naar Bert toe. 
Nicole bleef gevoel van 1 achter zich voelen en ging telkens weer terug naar dat gevoel. 
Ik heb ankers 1 en 2 naast elkaar gelegd en haar in eigen tempo heen en weer laten stappen tussen 1 
en 2. 
Dit kon Nicole goed voelen. 
Vloeranker 3 vervangen door anker met Bert erop. 
Vanuit 2 kon ze moeilijk contact maken met Bert. Verdriet en boosheid kwamen boven. 
Deze als vloerankers (4 en 5) bij 1 neergelegd. 
Dit gaf meer rust. 
Ik heb haar 4 en 5 ook in handen gegeven, staande op 2. Ze kon blijven ademhalen en ruimte voelen 
in haar maagstreek. 
Weer neergelegd bij 1. Vanuit 2 kon Nicole nu contact maken met Bert. 
 
Dit was tijdens een VIP-dag. Ik heb de ankers laten liggen om ze later nog eens te laten ervaren. 
Dit bleek niet meer nodig. Nicole kon het gevoel van 2 direct oproepen. 
 

● Leg sleutelbegrippen/gevoelens neer in vloerankers 
● Uitproberen op een andere plek om te kijken wat het effect is 
● Laat ‘moeilijke’ vloerankers liggen. Dit is de realiteit. 
● Laat cliënt regelmatig uit de vloerankers stappen om vanuit de derde positie te kijken en te 

neutraliseren 


