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van Professional Organizers (NBPO) 

Onderwerp: Mannenbrein - Vrouwenbrein
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2Mannenbrein vs Vrouwenbrein

VOORSTELLEN

➢ In juli 1963 in Huizen geboren; 6de kind van 7; mijn vader was predikant; grootgebracht in 

Delft;

➢ 10 jaar middelbare school (VWO-HAVO-MAVO-MAVO-HAVO-VWO)

➢ Universiteit: Politicologie en Massacommunicatie

➢ 1992-2006 chronisch ziek en pijnpatiënt => BOEK 25-10-2021

➢ Coach van individuen (2004), relaties (2014) en familiebedrijven (2017)

➢ Sinds 2012 gescheiden

➢ Sinds 2014 op zoek naar man/vrouw verschillen en relaties

www.dinekevankooten.nl EN LinkedIn
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DISCLAIMER

Ik heb een paar eigenaardigheden:

 Ik zeg bewust de dingen zwart / wit, om het daarna over de nuances te hebben.

 Ik zeg heel stellig dingen! Geloof ze niet ! Ik heb de waarheid niet in pacht!

Maar overweeg ze en kijk wat jouw lijf/ jouw ziel zegt: bijv. dit klopt (niet) voor mij.

Ik vraag je wel om een COAL-houding 

Curious (nieuwsgierig);        Open (open); 

Acceptable (welkom);       Love (liefdevol) 

=> dan staat je brein open voor nieuwe inzichten en veranderingen.
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Hersenen

Ik-zelf

Hormonen

Man-Vrouw verschillen

III

III

Bedrading

Nothing Box

Probleem reageren 
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Man-Vrouw brein
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Man-Vrouw brein
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Vrouwen praten tegenover elkaar zittend
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Man-Vrouw brein
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Man-Vrouw brein

Associatieve breedte van kijken

Gefocuste manier van kijken

Nothing box
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Man-Vrouw brein
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Man-Vrouw brein
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Man-Vrouw brein

https://www.youtube.com/watch?v=nWkPOFz3RSk

https://www.youtube.com/watch?v=nWkPOFz3RSk
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Welke man-vrouw verschillen kom jij 
tegen in je werk? 
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Hersenen

Ik-zelf

Hormonen

Man-Vrouw verschillen

III

III

Lichamelijk

Psychologisch

Hormonaal 



16Mannenbrein vs Vrouwenbrein

Man / Vrouw

Mannen en vrouwen zijn wel GELIJKWAARDIG. 
Mannen en vrouwen zijn niet GELIJKSOORTIG.

TRUUS VAN DE KAAIJ leerde mij: We verschillen misschien wel voor bijna 95 procent van elkaar op 
psychisch, op biologisch gebied, én op het gebied van de levenskrachten. 

JOHN GRAY (zie volgende dia’s) heeft in zijn boeken over Mars en Venus daar maar 1 (belangrijk) 
onderdeel van beschreven.

Man-Vrouw
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Man / Vrouw

Mannen en vrouwen zijn wel GELIJKWAARDIG. 
Mannen en vrouwen zijn niet GELIJKSOORTIG.

TRUUS VAN DE KAAIJ leerde mij: We verschillen 
misschien wel voor bijna 95 procent van elkaar 
op psychisch, op biologisch gebied, én op het 
gebied van de levenskrachten. 

Man-Vrouw lichamelijk
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Man    Vrouw

Haar beweging is naar binnen:

=> bewust-zijn ontwikkelen (wie ben ik?)

=> kijkt en voelt in de breedte (kinderen, vriendinnen)

=> kennis en ervaring buiten wordt bereflecteerd (al pratende, 

met vriendinnen)

ZIJ IS DE (overweldigende) RIVIER

Man-Vrouw psychologisch
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Mannenbrein vs Vrouwenbrein

Man    Vrouw Haar beweging is naar binnen:

=> bewust-zijn ontwikkelen (wie ben ik?)

=> kijkt en voelt in de breedte (kinderen, vriendinnen)

=> kennis en ervaring buiten wordt bereflecteerd (al pratende, met vriendinnen)

Haar beweging stokt (BEVRIEZEN)

=> depressief, moeras gebied

=> komt tot niets

=> vult haar dagen met schoonmaken en ordenen

Haar beweging vergroot (VLUCHTEN)

=> is bijna nooit meer thuis

=> zorgt voor iedereen en de hele wereld (bemoederen)

=> altijd bezig buiten de deur (school, kerk, buurvrouw)

Haar beweging verhevigd (VECHTEN)

=> denkt dat het welbevinden van anderen van haar afhangt

=> heeft de waarheid in pacht

=> actiecomités, zeikwijf – wil de hele wereld veranderen

ZIJ IS DE (overweldigende) RIVIER

Man-Vrouw psychologisch
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ZEIKWIJVEN
STEUNCOMITÉ, 

BEMOEDEREN

SLOOFJES

Vrouw

vluchten
vechten

bevriezen

Man-Vrouw psychologisch
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Man / Vrouw

Mannen en vrouwen zijn wel GELIJKWAARDIG. 
Mannen en vrouwen zijn niet GELIJKSOORTIG.

TRUUS VAN DE KAAIJ leerde mij: We verschillen 
misschien wel voor bijna 95 procent van elkaar 
op psychisch, op biologisch gebied, én op het 
gebied van de levenskrachten. 
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Man    Vrouw

Zijn beweging is naar buiten:

=> in zijn kracht staan

=> gefocust bezig zijn

=> oplossing, creatief, verbetering

=> ontwikkeling in het werk (talenten)

HIJ IS DE OEVERS

Man-Vrouw psychologisch
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Mannenbrein vs Vrouwenbrein

Man    VrouwZijn beweging is naar buiten:

=> in zijn kracht staan

=> gefocust bezig zijn

=> oplossing, creatief, verbetering

=> ontwikkeling in het werk (talenten)

Zijn beweging stokt (BEVRIEZEN)

=> op de bank zitten

=> niet echt hobby’s

Zijn beweging vergroot (VLUCHTEN)

=> is bijna nooit meer thuis

=> bemoeit zich niet met thuis, kinderen

=> altijd bezig buiten de deur (werk, kerk, vereniging)

Zijn beweging verhevigd (VECHTEN)

=> gaat met iedereen het gevecht aan

=> heeft de waarheid in pacht

=> wil alles beheersen, wil alle problemen oplossen

HIJ IS DE OEVERS

Man-Vrouw psychologisch
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AGRESSIEF, BEHEERSEN PROBLEEMOPLOSSER

WATJE

Man

bevriezen

vechten vluchten

Man-Vrouw psychologisch
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Man / Vrouw Basisbehoeften van de liefde

Man-Vrouw psychologisch
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Man / Vrouw

Mannenbrein vs Vrouwenbrein

Man-Vrouw psychologisch
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Testosteron verhogen:

1) Succesvol in het werk

2) Succesvol in de relatie

3) Mannen (kracht) activiteiten

4) Gezond eten

Testosteron killers:

1) alcohol

2) roken

3) pornoverslaving

Man-Vrouw hormonen
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H 3 – De stresshormonen van Mars en Venus (p. 66 – 87)

Man-Vrouw hormonen
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H 3 – De stresshormonen van Mars en Venus (p. 66 – 87)

Man-Vrouw hormonen
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H 3 – De stresshormonen van Mars en Venus (p. 66 – 87)

Man-Vrouw hormonen
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Oxytocine verhogen door:

=> praten met vriendinnen

=> zorgen voor

=> Optutten en verzorgen

Man-Vrouw hormonen
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ACTIVITEITEN IN DE 
ZAKENWERELD WAARDOOR 

TESTOSTERON WORDT 
AANGEMAAKT

STRESS

Activiteiten die 
OXYTOCINE aanmaken

Uitputting

Onrust 

Energie

Gelukkig en trots dat ze het 
allemaal aan kan!

BEDREIGING

Genieten van 
verantwoordelijkheden

Het lichaam van een 
vrouw heeft 2x zo 

veel 
uithoudingsvermo-
gen als dat van een 

man.

Het belang van oxytocine voor een vrouw

Mannenbrein vs Vrouwenbrein

Man-Vrouw hormonen
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H 3 – De stresshormonen van Mars en Venus (p. 66 – 87)

Man-Vrouw hormonen
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H 3 – De stresshormonen van Mars en Venus (p. 66 – 87)

Man-Vrouw hormonen
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H 3 – De stresshormonen van Mars en Venus (p. 66 – 87)

Man-Vrouw hormonen
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H 3 – De stresshormonen van Mars en Venus (p. 66 – 87)

Man-Vrouw hormonen
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H 6 – De probleemoplosser en het echtelijke 
steuncomité (p. 124 – 136)

Mannenbrein vs Vrouwenbrein

Man-Vrouw hormonen
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In welke man/vrouw valkuil trap jij?
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Hersenen

Ik-zelf

Hormonen

Man-Vrouw verschillen

III

III
Voorbeelden

Kennis van mijzelf

Weerstand in mijzelf 
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Persoonlijke ontwikkeling

Man / Vrouw

hersenen

LEVEN

Vanaf de conceptie

Na 6 weken van de conceptie- Y-chromosoom bepaalt 

ontwikkeling naar jongen. Bij begin ‘beide’ X-chromosoom

De laatste 3 maanden groeien de hersenen exponentieel in de baarmoeder. 

Dit hersengebied is belangrijk bij het uitvoeren van leertaken, het ontwikkelen van 

sociale vaardigheden en de motoriek. 
Vanaf dag 1 van de conceptie start de groei van het reptielenbrein. 
Vanaf maand 6 start dan ook de groei van het zoogdierenbrein, welke staat voor het voelen. 
Vanaf maand 9 start dan ook de groei van het mensenbrein. Welke staat voor je denken, 
voor je ratio, voor je plannen, voor je overzicht houden.

Leven leer je door te kijken naar je ouders, je broers en 

zussen en je leeftijdgenootjes.
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Man-Vrouw ontwikkeling
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VADER MOEDER

JIJ

GEZIEN

GEHOORD

GEVOELD

GEPROEFD

GEROKEN

GEKREGEN

van mijn ouders

Wat heb ik van mijn ouders 

gezien -> geleerd

Man-Vrouw ontwikkeling
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Man-Vrouw ontwikkeling

=> Hoe kijk ik naar het mannelijke?

=> Hoe kijk ik naar het vrouwelijke?
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Man-Vrouw ontwikkeling

=> Hoe kijk ik naar het mannelijke?

=> Hoe kijk ik naar het vrouwelijke?

Bestrijd ik het in mijzelf / omarm ik het in de ander? Bestrijd ik het in de ander / omarm ik het in mijzelf?
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Persoonlijke ontwikkeling

MOEDER:

Wat ben je mooi!

Je mag er zijn!

VADER:

Kijk, dáár!

Ga je kunt het!

PEERS:

Zo doen wij het!

IK:

Wie ben ik?

HOE DOE JE DAT BUITEN? 

Drinken, eten, liggen, rollen, 

kruipen, staan, lopen

HOE DOE JE DAT buiten IN DEZE 

GROEP? Zonder je vader en je 

moeder, broers en zussen?

HOE DOE JE DAT BINNEN? 

Denken – Voelen - Willen

ri
tu
el
en

ri
tu
el
en

Contact maken met peers, 

in school en in het gezin

KIND VOLWASSEN
Mannenbrein vs Vrouwenbrein

Wat heb ik van mijn ouders niet gekregen?
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AGRESSIEF, BEHEERSEN PROBLEEMOPLOSSER

WATJE

Man

bevriezen

vechten vluchten

Man-Vrouw psychologisch
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ZEIKWIJVEN
STEUNCOMITÉ, 

BEMOEDEREN

SLOOFJES

Vrouw

vluchten
vechten

bevriezen

Man-Vrouw psychologisch
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Man-Vrouw ontwikkeling
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Hersenen

Ik-zelf

Hormonen

Man-Vrouw verschillen

III

III
Voorbeelden

Kennis van mijzelf

Hoe kijk ik naar M/V

Lichamelijk

Psychologisch

Hormonaal

Bedrading

Nothing Box

Probleem reageren 
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Noem 1 verrassing!
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Te snel?
Teveel informatie?

Zie: www.dinekevankooten.nl
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Meer weten?
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ARTIKELEN
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COMPENDIUM
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PODCASTS

Verschillende podcastkanalen, zoals 

• SoundCloud

• Apple Podcasts, 

• Google Podcasts

• Spotify.



55Mannenbrein vs Vrouwenbrein

VRAGEN?
info@dinekevankooten.nl of 0615109106

mailto:info@dinekevankooten.nl
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info@dinekevankooten.nl

www.dinekevankooten.nl


