
Hypnotherapie • 2018/2019 1

hypnotherapie

Jaargang 34 | 2018/2019

Special van TETH, vakblad van de Nederlandse Beroepsvereniging van Hypnotherapeuten

Zelfhypnose: 
brug naar onverwachte verrassingen

Oertrauma bij adoptie

Wat is hypnotherapie?

Dit blad wordt je aangeboden door:

Een liefdevolle relatie met eten

Burn-out: 
even ophouden met doorgaan 



Hypnotherapie • 2018/2019 3

Stemexpressie
Persoonlijke ontwikkeling, bijscholing

  Bijscholingsdagen    

Energie in beweging: klank, kleur, vorm
Stemexpressie en stembevrijding

Stotteren als stolling van de stroom 

Alle bijscholingsdagen zijn geaccrediteerd door de NBVH

  Workshops, Jaartraining    

www.mariusengelbrecht.nl   06 - 48 49 43 58

Dit blad is een special van het Tijdschrift voor Educatieve en 
Therapeutische Hypnose. Teth is een uitgave van de Nederlandse 
Beroepsvereniging van Hypnotherapeuten (NBVH). De inhoud van 
dit vakblad valt onder verantwoordelijkheid van het bestuur van de 
NBVH. De redactie heeft het recht om ingezonden kopij te weige-
ren of in te korten zonder opgaaf van redenen. Zonder schriftelijke 
toestemming mag niets van deze uitgave worden gekopieerd en/of 
gepubliceerd. 

Abonnementen: zijn aan te vragen via de website. Na het verstrijken 
van het eerste jaar kan de abonnee het abonnement per kalender-
kwartaal beëindigen door schriftelijke opzegging.
Hoofd- en eindredactie: Alice de Wit
Schrijvende redactie: Diana Vergouwen, Ingrid Mehrtens, Alice de 
Wit
Aan dit nummer werkten mee: Elly vd Wardt, Marijke Brouwers, 
Robert Bronnewasser, Robin van Leuffen, Barbelo Uijtenbogaardt, 
Yvonne Koolen, Tilly van Dijk, Diana Vergouwen, Sandra Zuiddam, 
Nonja Kuijer, Grietje van Netten, Alexandra van Eenennaam, Bernard 
Ligtenberg, Manja Kamman, Irene Heim, Anne Cox.
Advertenties: Diana Vergouwen
Vormgeving, DTP en druk: Gemma Drohm

Contact: 
Redactie: teth@nbvh.nl
Secretariaat NBVH, Newtonlaan 51, 3584 BP Utrecht 
www.hypnotherapie.nl

Inhoud Hypnotherapie

2   Colofon

5  Over de NBVH 
     

6  Wat is hypnotherapie?
    Ingrid Merthens

9   Column - Marijke Brouwers
      

10   Hypnotherapie bij kinderen vanaf 6 jaar
     Grietje van Netten 

11 Hypnotherapie bij een onveilige jeugd
     Alexandra van Eenennaam

12 Burn-out : nu maar even ophouden met doorgaan
     Diana Vergouwen

14  Behandeling van Tinnitus met hypnotherapie
      Robin van Leuffen

15  Mindfulness in hypnotherapie
     Robert Bronnewasser

     
16  Boekentips

      
18  Stoppen met roken

Anne Cox 
      

19  Interview - Een liefdevolle relatie met eten
      Manja Kamman

23  Hypnotherapie voor kinderen met PDS
      Tilly van Dijk

24  Paniekaanvallen
 Nonja Kuijer

25  Hypnotherapie bij angstklachten
      Sandra Zuiddam

26  Zelfhypnose: brug naar onverwachte verrassingen
Bernard Ligtenberg

28  De overgang: hypnotherapie helpt!
Marijke Brouwers

30  Rouw en hypnotherapie
Barbelo Uijtenbogaardt

31  Verbonden in gemis
Elly van der Wardt

32  Plastic fantastic
Irene Heim

34  HSP: van overleven naar leven
      Yvonne Koolen

Het is alweer jaren geleden. Als counselor krijg ik 
een cliënt in mijn praktijk die haar echtscheiding 
wil verwerken. Ik probeer haar met alles wat ik in 
huis heb zo goed mogelijk te begeleiden. Op een 
bepaald moment sluit zij haar ogen en komt zij in 
haar eigen verhaal. Ze vertelt mij dat ze een gou-
den sleutel heeft gekregen, die ze bij zich draagt 
terwijl ze in een koets zit. De koets rijdt over een 
onverharde weg die vol zit met kuilen en plassen. 
Telkens moet zij de koets uit om met de koetsier 
de wagen weer op het pad te duwen. Het duurt 
oneindig lang voordat zij het huisje in de verte 
ziet, het einddoel van deze reis. Er is veel geduld 
en doorzettingsvermogen nodig om bij het huisje 
te komen. Maar als het zover is, past de gouden 
sleutel precies in het slot en heeft deze vrouw haar 
bestemming gevonden. 

Nadat ze haar ogen geopend heeft, kijkt ze mij 
aan en zegt: ‘Dit voelt als hypnotherapie’. Op dat 
moment lijkt het wel of deze vrouw op mijn pad 
is gekomen om me de weg te wijzen. Ik ben over 
hypnotherapie gaan lezen, ben hypnotherapeut 
geworden, werk met cliënten en het heeft me niet 
meer losgelaten. Wat een prachtig vak! 

Het doel van dit blad is dan ook om je kennis te 
laten maken met hypnotherapie, een therapievorm 
die verder gaat dan alleen praten. Een therapie-
vorm die je zal begeleiden in je eigen groeiproces, 
wat je doel ook mag zijn. Die je in contact brengt 
met je onbewuste, zodat je precies weet wat je 
echt wilt. Hypnotherapie is inzetbaar bij fysieke en 
psychische problemen, maar kan ook helpen bij 
rouwverwerking en zingevingsvragen.

Ik wens je veel leesplezier toe. 

Alice de Wit 
Hoofd- en eindredacteur
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De School voor Zielsprogressie geeft therapeuten    

de mogelijkheid zich verder te specialiseren in het 

werken op zielsniveau. De modules zijn 

geaccrediteerd door de NBVH. 
 

Module 1: Reis naar Zielsherinneringen;20 april 

Module 2: Reis naar je Innerlijke Universum,   

                  de Mystieke Ruimte van je Hart;  

                  21 en 22 april 2018 

Module 3: Reis door de Dimensies. De mens   

                  als Multidimensionaal Wezen;                

                  25, 26 en 27 mei 2018 

Module 6: Het Magische Innerlijke Kind;   

                  12 en 13 mei 2018 

 

www.zielsprogressie.nl 

     Monique Houben 

                            Tel. 0478-561494 
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Even voorstellen
Graag stellen wij op deze plek onze beroepsvereniging 
aan je voor. Wij zijn de NBVH, de grootste landelijk er-
kende beroepsvereniging voor hypnotherapie met circa 
400 therapeutleden. Vrijwel al onze leden hebben een 
gedegen hbo-opleiding als hypnotherapeut, integratief 
therapeut of psychodynamisch therapeut afgerond. De 
overeenkomst tussen deze therapeuten is dat ze allemaal 
in hun behandelingen gebruik maken van trance, en dus 
van de koppeling tussen bewuste en onbewuste kennis 
in de cliënt zelf. Want dat is waar meestal de oorzaak én 
de sleutel tot heling van de klachten ligt.

Als NBVH behartigen we de belangen van onze thera-
peutleden én maken we ons sterk voor de toegankelijk-
heid van kwalitatief goede hypnotherapie voor iedereen 
die daaraan behoefte heeft. Hiertoe proberen we een 
brug te slaan naar artsen en andere behandelaars in het 
reguliere circuit. Dankzij succeservaringen van hun pa-
tiënten, zoeken artsen zelf ook meer de samenwerking 
met onze therapeuten op. Dit juichen wij van harte 
toe. Uiteraard zijn onze therapeuten, net als reguliere 
behandelaars, gehouden aan hun beroepsgeheim. We 
worden erkend door vele zorgverzekeraars die hypno-
therapie vergoeden vanuit het aanvullende pakket. Dus 
als cliënt kun je mogelijk een vergoeding ontvangen van 
je zorgverzekering, afhankelijk van waar en hoe je bent 
verzekerd.

Kwaliteitseisen
Naast een met succes afgeronde vakopleiding, hebben 
bijna al onze therapeuten een diploma Psychosociale 
Basiskennis, inclusief Medische Basiskennis. Onze leden 
staan allemaal ingeschreven bij het Register Beroepsbe-
oefenaren Complementaire Zorg (RBCZ), en zijn daarmee 
onderhevig aan het TCZ-tuchtrecht. Ook zijn zij verplicht 
aangesloten bij de geschillencommissie Stichting Com-
plementaire en Alternatieve Geneeswijzen (SCAG).

Verder bewaken wij als beroepsvereniging zo goed 
mogelijk het kwaliteitsniveau van onze therapeutleden, 
opdat we ervoor kunnen instaan dat ze voldoen aan 
alle eisen die worden gesteld in de nieuwe Wet Kwali-
teit, Klachten en Geschillen Zorg (WKKGZ). We stellen 
voorwaarden aan de wijze van praktijkvoering, jaarlijkse 
bijscholing en intervisie met collega’s. Elke therapeut 
dient zich hiervoor op regelmatige basis, zowel in jaarop-
gaven als door middel van visitatie van zijn/haar praktijk, 
te verantwoorden. Op deze manier houden we zo goed 
mogelijk de vinger aan de pols en kunnen we instaan 
voor ons vak: deskundige, professionele hypnotherapie 
van hoge kwaliteit.

Tot slot
Heb je na het lezen van dit blad behoefte aan meer infor-
matie of zoek je een hypnotherapeut bij jou in de buurt? 
Neem dan eens een kijkje op onze website: 
www.hypnotherapie.nl. 
We wensen je, namens onze therapeutleden, veel plezier 
met het lezen van dit blad!

Het bestuur van de NBVH

NBVH

Waarom een NBVH-therapeut?
Over de NBVH

Voorliggend blad is een uitgave van de Nederlandse Beroepsvereniging van Hypnotherapeuten (NBVH). We hopen 
dat je met het lezen van de artikelen in dit blad een duidelijker beeld zult krijgen van wat hypnotherapie is en hoe het 
kan uitwerken bij het verlichten of oplossen van diverse mentale, emotionele en fysieke klachten. Elke cliënt is uniek 
en geen enkele klacht of hulpvraag is hetzelfde, dus wat je hier leest zijn slechts voorbeelden. Als je contact opneemt 
met een van onze hypnotherapeuten, dan zal hij of zij altijd in individuele afstemming met jou aan het werk gaan.

Kijk verder,

kom verder

De Nederlandse Academie

De Academie 
PersoonlijkProfessioneel
KnowHow to Change
Voor meer info en inschrijving
www.academie-psychotherapie.nl 

ECP OPLEIDINGEN 
De Academie is EAPTI 

gecertificeerd en kan via een  

Direct Award procedure ECP’s 

aanvragen in Wenen voor:

• Integratieve Psychotherapie

• Integratieve Kindertherapie

• Integratieve Jongerentherapie

ANDERE OPLEIDINGEN
• Coaching

• Counseling

• MasterTherapeut

• Supervisiekunde

• Psycho-palliatieve Hulpverlening

• PDS-therapeut

• Integratieve Hypnotherapie

 

• Medische basiskennis

• Psychopathologie &

-diagnostiek

• Ouderdomsproblematiek

• Suïcidepreventie

• Wet- en gezondheidsethiek

• In het bewuste lijf

• Communicatie & interactie

• Familieopstellingen

• Mindfulness

• Stresscounseling & coaching

• Werken met groepen

• Grondslagen van de 

Psychotherapie

• Verslavingsproblematiek 

• Topjaar Hypnotherapie

• Sociale problematiek

• EMDR 1, 2 en 3,

EMDR voor kinderen

• Tafelopstellingen

• Kindercoach level 1, 2, 3 en 4

• Happycoach

• Werken met jongeren

• PSBK A+C (algemene medische

en psychosociale basiskennis)

CPION geaccrediteerd

• Ontwikkelingspsychologie

• Delicate onderwerpen

• Pedagogiek

KORTE TRAININGEN VOOR PROFESSIONALS
NBVH GEACCREDITEERD

Academie Jubileumjaar: 

20 jaar integratieve

Kindertherapie

DNA

De Nederlandse Academie

D N A

www.hypnotherapie.nl
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Inleiding
Hypnotherapie is een heel bijzonder onderwerp om over 
te schrijven. Het is simpel uit te leggen, maar bij nader 
inzien is het niet zo eenvoudig om de juiste woorden te 
vinden om deze werkwijze te omschrijven. Het blijkt ook 
uit de vragen die geregeld aan hypnotherapeuten wor-
den gesteld dat er veel onduidelijkheid en ook nieuws-
gierigheid bestaat over deze behandelvorm. Er bestaat 
ook onzekerheid en zelfs angst over hypnose, en voor-
beelden van griezelige toestanden worden aangehaald. 
Ons antwoord moet duidelijk maken dat het gaat over 
therapie, en dat het inzetten van de hypnose uitsluitend 
een therapeutisch doel dient. Klinische hypnose heeft 
dus niets te maken met toneelhypnose (ook wel theater-
hypnose genoemd). Hierbij worden deelnemers die heel 
suggestibel zijn geselecteerd, en gaat het er vooral om 
iets geks mee te maken in een show waar iedereen om 
kan lachen.Hypnotherapeuten spreken over trance, dit 
is de toestand die door de hypnose wordt opgeroepen, 
geïnduceerd.

Een korte geschiedenis van de hypnotherapie
Gebruik van een trancetoestand om helende effecten 
op te roepen is heel oud. In West-Europa laat men de 
geschiedenis meestal beginnen bij de arts Mesmer. Hij 
vertrok in 1778 van Wenen naar Parijs waar hij de eerste 
groepstherapeut werd. Hij meende dat een soort mag-
netisme (mesmerisme) de trance en genezing veroor-
zaakte. De Weense psychiater Freud paste regelmatig 
hypnose toe in zijn praktijk, maar hij hield daar weer mee 
op omdat het hem vaak niet goed lukte. Jung beschreef 
uitvoerig de invloed van onbewuste beelden, symboliek 
en archetypen.
In de jaren zestig van de vorige eeuw werd de belang-
stelling voor hypnose als hulpmiddel bij psychotherapie 
groter door het werk van de Amerikaanse psychiater 
Milton Erickson. Deze richtte zich niet zoals gebruikelijk 
was met directe suggesties tot het symptoom, maar ging 
steeds meer met indirecte technieken op zoek naar het 
probleem dat achter een symptoom verborgen zat. In de 
jaren tachtig nam de belangstelling steeds meer toe en 
beschreven Bandler en Grinder de structuur van de Erick-
soniaanse hypnose. Daniël Araoz, tenslotte, ontwikkelde 

het idee van de ‘nieuwe hypnose’, het gebruik van ver-
beelding en zelfsuggestie in een rustige, kalme toestand 
met het accent op reflectie en communicatie.

Wat kenmerkt de hypnotherapie
Iedereen maakt dagelijks tranceachtige toestanden mee, 
ergens helemaal in verdiept zijn. Een verschil tussen deze 
trances en hypnose is de doelgerichtheid. Bij hypnothe-
rapie wordt de trance opgeroepen voor een bepaald 
doel. De hypnose is dus geen doel op zich, het doel is 
de therapeutische begeleiding die wordt aangeboden.
De hypnotherapeut is eclectisch opgeleid, dit betekent 
dat tijdens de behandeling gekozen kan worden uit een 
breed scala aan therapeutische technieken. De keuze 
hangt samen met het doel van de behandeling en met 
de problematiek/ hulpvraag van de cliënt. Ontdekkende 
technieken, traumaverwerking, anti-angstmethodiek, 
gedragstherapie en natuurlijk allerlei vormen van veran-
deringstechnieken komen aan bod. Hypnotherapie kan 
worden ingezet bij zowel lichamelijke, psychische als 
emotionele klachten met als doel deze te verminderen of 
op te lossen. Maar ook bij verbeteren en versterken van 
prestaties, van gevoelsbeleving of ervaring van het ‘zelf’. 
De symbolische processen, herinneringen en gevoelens 
helpen de cliënt op een interactieve manier zijn pro-
bleem of conflict te begrijpen en op te lossen. Werkvor-
men als visualiseren en imagineren (innerlijke verbeel-
ding) kunnen heel positief en prettig worden ervaren. 
Belangrijk onderdeel van deze therapie is het versterken 

Wat is hypnotherapie?
Hypnotherapie, hypnose en trance: een korte introductie

Hypnotherapie is een (psycho)therapie waarbij hypnose 
wordt ingezet als hulpmiddel. Hypnose is die toestand 
waarin je jezelf zover laat gaan in een doelgerichte dag-
droom, dat je je losmaakt van je uitwendige omgeving en 
opgaat in je innerlijke werkelijkheid. (Araoz)

Wat is Hypnotherapie?

‘Het inzetten van hypnose dient uitsluitend 
een therapeutisch doel’

van positieve gevoelens, contact herstellen met innerlijke 
kracht en opnieuw leren genieten.
“Hypnotherapie richt de aandacht op de aanwezige 
innerlijke kracht en hulpbronnen en op het doelgericht 
gebruik daarvan voor het bereiken van haalbare doelen.” 
(Araoz)

Wat maakt hypnotherapie effectief
De trance zelf wordt beschreven als een toestand van 
een verhoogd niveau van bewustzijn, van een naar 
binnen gerichte, verhoogde concentratie en een toege-
nomen openheid voor suggestie. De hypnotherapeut 
communiceert rechtstreeks met het onbewuste van de 
cliënt. Dat is het doel van de hypnose en het taalgebruik 
waarmee de therapeut zich afstemt op de cliënt schept 
daarbij een brug tussen het bewuste en het onbewuste. 
Zo wordt het kritisch bewustzijn, het logische denksys-
teem, gepasseerd. Maar hypnose is geen slaap, al lijkt 
het er van de buitenkant soms een beetje op. Men is dus 

juist alert, bewust, en krijgt extra controle over zichzelf. 
Het observerende deel blijft namelijk aanwezig, zelfs 
tijdens diepe trance. Als het nodig is kan iemand meteen 
terugkomen in het normale denken. Dit wordt weleens 
dubbelbewustzijn genoemd. Aan de ene kant is men 
sterk bezig met wat in de trance beleefd en ervaren 
wordt, aan de andere kant blijft een deel van het bewust-
zijn zich bewust van het hier en nu. Dit betekent ook dat 
iemand niet gedwongen kan worden om iets te zeggen 
of te doen wat hij niet wil zeggen of doen en maakt het 
altijd mogelijk om direct uit de hypnose te komen.

De taak van de hypnotherapeut
De mens is niet rechtstreeks in contact met de wereld om 
zich heen maar via een zelf geschapen voorstelling ervan. 
Een model van wat wij menen dat de wereld is, en dit 
model verschilt van de werkelijkheid. Sommige aspecten 
van ervaring worden onbewust weggelaten, of vervormd, 
of in een breder vlak getrokken, gegeneraliseerd. De 
therapeut stemt zich af op de beleving van de cliënt en 
op de manier waarop hij zijn ervaringen organiseert. Dit 
afstemmen is heel belangrijk, volgens Erickson dient dit 
voor het opwekken van de juiste sfeer om de cliënt tot 
een gunstiger gebruik van zijn eigen mogelijkheden te 
brengen. We gaan ervan uit dat veel gedrag door onbe-
wuste drijfveren bepaald wordt en dat in het onbewuste 
veel herinnering ligt opgeslagen. Dit kan onze beleving 
en ons gedrag bepalen. Soms zijn ervaringen niet goed 
opgeslagen, zijn er storende conditioneringen ontstaan. 
Dit kan leiden tot onbegrepen reacties, diffuse angsten, 
beperkende conclusies, rouw, verdriet, en gedragspro-
blemen. De hypnotherapeut gaat op zoek naar onbewus-

te drijfveren of oude gevoelens die nog niet zijn verwerkt 
en die bepalen hoe wij ons in het hier-en-nu voelen. De 
cliënt maakt via verbeelding contact met oude lading, 
deze wordt beschouwd, en soms in de trance opnieuw 
doorvoeld of doorgemaakt. Zo wordt een diepere 
bewustzijnslaag ervaren waarin oude emotionele en/
of lichamelijke pijn verwerkt kan worden, en een andere 
plek kan krijgen zodat dit een andere rol kan spelen in 
het hier-en-nu.

Bij welke klachten is hypnotherapie aangewe-
zen 
Hypnotherapie is aangetoond werkzaam bij een breed 
scala aan problemen. Vooral bij vage en onbegrepen 
klachten zoals bij leegte, matte of verdrietige gevoelens, 
bij diffuse angsten en zeurende pijnen. Bij psychoso-
matische klachten, conversie, SOLK, (somatisch onvol-
doende verklaarde klachten) kan hypnotherapie zelfs de 
beste keuze zijn. Wetenschappelijk aangetoond zijn de 

positieve resultaten bij behandeling van het prikkelbaar 
darmsyndroom (PDS), en de medische hypnotherapie bij 
behandeling van kinderen met buikpijn.

Voor wie is hypnotherapie geschikt
Er zijn geen speciale eigenschappen nodig om in trance 
te kunnen raken en deze methode is daarom voor vrijwel 
iedereen geschikt. Slechts een zeer klein percentage 
mensen is niet trancegevoelig. In het algemeen wordt 
hypnose niet toegepast bij klachten als psychose, 
dwangstoornissen en klinische depressie. Ook voor 
kinderen is de werkwijze met verbeelding heel geschikt. 
Door middel van verhalen, sprookjes, fantasie (imagina-
tie) zijn goede resultaten te bereiken. Het is wel be-
langrijk dat men zich laat behandelen door een hypno-
therapeut met een gedegen therapeutische opleiding, 
die is aangesloten bij een beroepsvereniging. Dat kan 
natuurlijk ook een arts of psycholoog zijn. Het is belang-
rijk dat alles wat tijdens de trance naar boven komt op 
een goede manier wordt afgerond. Alleen dan wordt 
de waarde van het beleefde ook goed bewust gemaakt, 
goed verankerd en meegenomen in het hier-en-nu.

Geraadpleegd: D.L. Araoz (1985), J.M. Cladder (1998)

Ingrid Mehrtens
Praktijk de Spiraal
www.mehrtens.nl

Wat is Hypnotherapie?
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 ‘Je bent pas vrij als je niet meer ergens bij hoeft te horen’, las ik in een artikel in mijn regionale dagblad. Dat zette mij 
aan het denken. Net een paar dagen eerder stapte ik weloverwogen uit de familie app van mijn gezin van herkomst. 
Terwijl ik me heel bewust ben van het belang van ‘het erbij horen’, zoals bekend in het systemisch werk. 
Zelf kijk ik het liefst al tijdens de eerste sessie van mijn cliënt naar het systeem van herkomst. Ik ben me bewust van de 
invloed en het belang van de dynamiek van de oorspronkelijke familie, de invloed van het systeem van (voor)ouders 
op het huidige systeem én vooral op het individu.   

En dan blijkt al gauw dat zo’n systeem uit balans is. En hoe de cliënt in kwestie zijn best doet om bij het systeem te 
blijven horen. Het ‘er niet bij horen’ is niet alleen in je familiesysteem erg lastig. Ook als kind wil je ‘erbij horen’. Bij de 
klasgenootjes, de vriendengroep, op straat en ga zomaar door.... En als je er niet meer bij hoort, dan ben je zielig, een 
‘loser’. Tenminste, zo wordt dat gezien. Je hoort er niet meer bij. En wordt zelfs gepest. 
Als we volwassen zijn en onze jeugd achter ons laten, denken we vaak niet meer zo aan die tijd en de moeite die we 
deden om er toch bij te horen. Inmiddels is er een partner, en wellicht zelfs kinderen. In een gezinnetje hoort iedereen 
er bij. Tenminste, dat verwachten we bij het stichten van een gezin. 

Column

Erbij horen
Column door Marijke Brouwers

‘Ik voel me vrij en dat voelt goed...’

Papa, mama en de kinderen. Of tegenwoordig mama, 
mama en de kinderen, óf papa, papa en de kinderen. Of, 
mama, papa en de kinderen waarvan papa mama wordt. 
Of waarvan mama papa wordt. En wat nog veel vaker 
voorkomt: mama, papa en de kinderen die uit elkaar 
gaan, een samengesteld gezin vormen én met de nieuwe 
partner een gezin stichten. Steeds ingewikkelder worden 
onze familiesystemen. Met als gevolg hiervan de meest 
uiteenlopende problematiek. En soms hoort iemand er 
dan niet meer bij. 
Als middelste van zeven kinderen kom ik uit een ogen-
schijnlijk eenvoudig familiesysteem. Mijn ouders trouw-
den en kregen binnen drie jaar drie kinderen. Het gezin 
was compleet. Dachten zij. Met een verbod op voorbe-
hoedsmiddelen in het strenge katholieke zuiden gingen 
mijn ouders ‘voor het zingen de kerk uit’, tenminste dat 
denk ik. Vier jaar na de jongste, kwam ik. Vervolgens 
werd weer jarenlang goed ‘opgepast’. Toch werd zes 
jaar later een zusje geboren. Een jaar later een tweeling. 
Moeder was inmiddels 42 jaar oud. En onze ouders de-
den ontzettend hun best om ons gezin zo goed mogelijk 
op te voeden. 

Onlangs overleed onze 93-jarige moeder. Tien jaar nadat vader overleed. Nog vrij plotseling, óndanks haar hoge leef-
tijd. Nu kwam ik er pas écht achter wat een familiedynamiek in het proces na het overlijden van een laatste ouder kan 
betekenen. Er is geen ‘thuis’ meer en naast begrafenis, woning leegmaken en verdeling van de erfenis moet er van 
alles gebeuren. Gelukkig viel er bij ons niet veel te verdelen en ging het bij ons nog redelijk goed. Géén eigen huis, 
géén geld en weinig materie. Mijn rol als middelste zit er inmiddels op. ‘Ons mam’ is voor mij inmiddels ‘mijn mam’. 
Oftewel ‘mijn moeder’. Ik gun mijzelf en mijn familie ieders eigen rouwproces. Ik hóef er niet meer bij te horen. Daar 
kies ik zelf voor. De verbinding blijft, en dat is oké. Ik voel me vrij, en dat voelt goed...... 

De Verbeeldingstoolkit 3.0 
Voor het versterken van draag- en veerkracht bij kanker,  
chronische ziekte en crisis. Uitgebreid Cursusboek met 78  
illustraties en achtergrondinformatie, 10 audio verbeeldings-
oefeningen op 2 CD’s, ook te downloaden (mp3), 54  
symboolkaarten met een grote verscheidenheid aan thematiek. 
Teken, schrijf- en boetseermateriaal en meer.

www.verbeeldingstoolkit.nl

Leergang Coachen met de Verbeeldings Toolkit 3.0
Leergang Imaginatie
Cyclus Expressieve werkvormen en imaginatie
Achtergronden en essenties van imaginatie
Accreditatie  NBVH

www.imaginatie.nl

School voor Imaginatie
s i n d s  1 9 8 5  i n  A m s t e r d a m  o . l . v .  J a n  Ta a l

Marijke Brouwers is psychodynamisch- en 
relatietherapeut -  www.intoflow.nl
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Ben je nu volwassen en heb jij zelf een onveilige jeugd 
gehad, dan kan het zijn dat je worstelt met het gevoel 
geen bestaansrecht te hebben, eenzaamheid, onzeker-
heid, een laag zelfbeeld en verdriet. Soms heb je proble-
matische relaties en ben je niet in staat je leven vorm te 
geven zoals je dat diep van binnen zou willen. Misschien 
heb je zelf een slecht functionerend gezin en herhaalt de 
geschiedenis zich.

Soms voelt het of je voortdurend aan het overleven en 
vermijden bent, wat kan leiden tot burn-out en/of vage 
fysieke klachten waar geen medische oorzaak voor is te 
vinden. Merk je dat je alleen maar bezig bent met het 
helpen van anderen, ten koste van jezelf omdat je nodig 
en nuttig wilt zijn en aardig gevonden wilt worden? Stel 
je anderen op de eerste plaats en vind je het moeilijk om 
grenzen te stellen en voor jezelf op te komen?
De klachten die je ervaart kunnen zijn ontstaan door 
overlevingsstrategieën, die je hebt ontwikkeld in je 
jeugd. Je hebt bijvoorbeeld geleerd om je terug te trek-

ken en stil te zijn of om heel erg je best te doen en voor 
anderen te zorgen. Soms heb je geleerd om juist snel in 
de verdediging te schieten of in de aanval te gaan. Als 
kind hielp dit gedrag je om je jeugd te “overleven”. Nu 
je volwassen bent is dit gedrag niet meer nodig en toch 
merk je dat het automatisch weer naar voren komt als je 
in een voor jou lastige situatie terechtkomt.

Je krijgt bijvoorbeeld feedback van je werkgever en je 
bent niet in staat om hier adequaat mee om te gaan. Je 
voelt je niets waard. Of je bent op een feestje waar je het 
gevoel hebt dat je er niet bij hoort, je trekt jezelf terug 
in plaats van dat je contact legt met anderen. Of je durft 
geen nee te zeggen tegen mensen die te veel van je 
vragen, omdat je bang bent dat ze je niet aardig vinden 
of dat je ruzie zult krijgen.

Hypnotherapie is een krachtige en helende therapie bij 
het verwerken van je jeugdervaringen en het opnieuw 
richting geven aan je leven in het hier en nu. Je kunt niet 
veranderen wat er in je jeugd is gebeurd, je kunt wel 
verwerken en loslaten zodat je jezelf bevrijdt van oude 
pijn en verdriet. Dan kun je beginnen met te ontdekken 
wie je werkelijk bent, hoe je gevormd bent door je jeugd 
en hoe je vaardigheden en talenten kunt gebruiken die 
onder de pijn en het verdriet verborgen lagen. 

Hypnotherapeutische technieken bij dit proces richten 
zich onder andere op: het werken met het innerlijk kind, 
regressie, losmakingsrituelen, ik-versterkende visualisa-
ties, het werken met boosheid en (oppositie)delen. Het 
werken met EMDR is een zinvolle aanvulling in het geval 
van traumaverwerking. Zo ontdek je waaraan je op dit 
moment in je leven werkelijk behoefte hebt, je leert waar 
jouw grenzen liggen en hoe je ze kunt bewaken, je kunt 
weer gaan voelen dat je goed bent zoals je bent met al 
jouw mogelijkheden en beperkingen. Je krijgt weer grip 
op je leven en bepaalt zelf hoe jij je leven wilt vormge-
ven. 

Onveilige jeugd

Hypnotherapie bij een onveilige jeugd
Weer grip krijgen op je leven

In mijn praktijk werk ik vaak met cliënten die klachten hebben die voortkomen uit hun jeugd. Niet altijd kunnen ouders 
hun kinderen tijdens de opvoeding een veilige, stabiele basis geven. Soms lijden ze zelf onder de gevolgen van een 
onveilige jeugd, hebben ze last van trauma’s, een slecht huwelijk of hebben ze een psychiatrisch probleem. Ze kunnen 
er niet zijn voor hun kinderen op de manier die de kinderen nodig hebben. Ze mishandelen hun kinderen geestelijk 
en/of fysiek of verwaarlozen ze. Soms moeten kinderen voldoen aan verwachtingen van hun ouders, die ze niet kunnen 
waarmaken. De kinderen moeten hun onveilige jeugd zien te overleven met alle gevolgen van dien. 

Alexandra van Eenennaam 
Praktijk Keerpunt, hypno-
therapie en counselling 
www.keerpunt.org

Kinderen zijn zeer trance-gevoelig. Ze kunnen helemaal 
opgaan in hun spel en zijn daarbij volledig in zichzelf 
gekeerd. Ze worden op dat moment niet gehinderd 
door hun (kritische) verstand. Kinderen zijn dus al op vele 
momenten van de dag ongemerkt in trance. Ze kunnen 
gemakkelijk switchen van hun ,buitenwereld’ naar hun 
,binnenwereld’ en andersom. Vanwege de levendige 
verbeeldingskracht en de ontvankelijkheid voor sugges-
ties wordt er bij kinderen veel gewerkt met visualisaties. 
Naast het versterken van het zelfvertrouwen, is het 
belangrijkste doel van de hypnotherapie dat het kind zelf 
de regie (weer)  krijgt over zijn/haar lijf, gevoel, gedach-
ten en/of gedrag. 

Werkwijze
Bij kinderen wordt op een speelse manier gewerkt die 
aansluit bij de belevingswereld, waarbij onder andere de 
volgende methoden en technieken in combinatie met 
elkaar kunnen worden ingezet:
• Visualisaties en metaforen
• Sociaal Panorama 
• EFT – Emotional Freedom Techniques
• DRT - Distraction Reprocessing Therapy 
• Tijdlijntherapie in combinatie met het wensplaatje
• NLP – Neuro Linguïstisch Programmeren

• Creatieve therapie: tekenen, kleien, schilderen, 
schrijven

• Regressie voor ik-versterking
• Ontspanningsoefeningen

De intake
De intake is het eerste kennismakingsgesprek met de 
ouder(s) en/of het kind. Het doel van dit gesprek is elkaar 
te leren kennen en een goed beeld te krijgen van het 
kind, het gezin, en de problematiek. Aan de hand van de 
verkregen informatie worden vervolgens doelen gefor-
muleerd en een behandelplan opgesteld. 

De behandelingen
Tijdens de behandelingen, die 45-60 minuten duren, is 
de ouder de eerste en laatste vijf á tien minuten aanwe-
zig bij het voor- en nagesprek, in de tussentijd wordt er 
alleen gewerkt met het kind. Na vijf behandelingen vindt 
een evaluatie plaats. Hierin worden de doelstellingen ge-
evalueerd en het behandelplan, indien nodig bijgesteld. 

Gezinssysteem
Ouder(-s) en kind(-eren) maken deel uit van het gezins-
systeem. Vandaar dat de ouders nauw betrokken worden 
bij de therapie. Opvoedingsadviezen en gezinsopdrach-
ten kunnen als dat nodig is deel uit maken van de behan-
deling. Verandert er wat bij de ouders, dan verandert er 
ook wat bij het kind. Omgekeerd geldt ook als een kind 
weer genoeg zelfvertrouwen heeft en grip krijgt op de 
klacht/probleem, dit ruimte en rust geeft bij de ouders. 
Soms is het wenselijk dat (één van) de ouders zelf een 
aantal keer komen voor een consult, bijvoorbeeld wan-
neer blijkt dat de problematiek van het kind sterk over-
een komt met die van de ouders(s). Te denken valt aan 
faalangst, het uiten van boosheid, laag zelfbeeld of het 
moeilijk vinden je gevoel te uiten. Of wanneer één van 
de ouders zelf van zijn/haar eigen gevoel is afgeraakt.

Kinderen

Hypnotherapie bij kinderen vanaf 6 jaar
Hypnotherapie werkt effectief bij kinderen!

Kinderen kunnen net als volwassenen niet lekker in hun vel zitten. Je kunt dat onder andere aan hen merken als ze 
vaak/vaker verdrietig, boos of agressief zijn, óf zich juist terug trekken. Soms zijn er lichamelijke klachten, zoals buik-
pijn, hoofdpijn, of bedplassen als gevolg van spanning of een weggestopte negatieve ervaring. Je merkt als ouder 
dat je kind niet echt kan genieten, dat er iets is dat hem/haar belemmert. Het is voor ouders lastig om te zien dat je 
kind zich niet gelukkig voelt en je dan niet goed weet wat je moet doen. Dan kan het fijn zijn om je verhaal te doen en 
begeleiding te krijgen voor je kind én voor jezelf als ouder. Begeleiding om op zoek te gaan naar oorzaken, inzichten, 
oplossingen en veranderingen. Hypnotherapie is een prachtige en efficiënte manier van werken die door kinderen als 
zeer fijn wordt ervaren.

Hypnotherapie is bij kinderen aan te bevelen bij:
• Spanningsklachten
• Onzekerheid en laag zelfbeeld
• Angsten
• Het niet kunnen uiten van gevoelens
• Eetproblemen
• Slaapproblemen
• Verwerken van een ingrijpende gebeurtenis
• 
En bij psychosomatische klachten zoals: 
• Bedplassen
• (Spannings-) hoofdpijn
• PDS of overige darmklachten
• Chronische buikpijn
• Hyperventilatie
• Hypochondrie

Grietje van Netten 
Tsjeenz! Praktijk voor 
hypnotherapie 
www.Tsjeenz.nl
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kapitein niet bewust mee bezig, maar onbewust speelt 
dat zeker wel een rol bij een burn-out. Zeker als ‘perfect 
is nog niet goed genoeg’ de norm is. Of als je hard wer-
ken en doorzetten hebt meegekregen van je ouders en 
dit als een hoge waarde voor je geldt.

Daarnaast heb je ook je dromen en verlangens. ’s Nachts 
kun je dromen en dromen doe je onbewust. En je hebt 
ook je figuurlijke dromen over wat je zou willen, je verlan-
gens. De kapitein kan deze verlangens in de weg zitten, 
want dan ga je nadenken: ‘Ik kan toch niet zomaar mijn 
baan opzeggen, ik kan dit inkomen niet missen’, maar 
ondertussen droom je bijvoorbeeld wel over een bed & 
breakfast in Italië.
Creativiteit is ook een onbewust proces. Als een schrijver 
of kunstschilder gaat nadenken over wat hij aan het doen 
is, dan krijgt de schrijver te maken met een writer’s block 
en de kunstschilder heeft geen inspiratie meer. 

En dan is er ook nog gezondheid. De kapitein denkt niet 
na om je hart te laten kloppen, te ademen, te blozen 
of om je kippenvel te laten krijgen. Dat zijn onbewuste 
processen. De bemanning kan ook muiten door psy-
chosomatische klachten te veroorzaken of te vererge-
ren. Psychosomatische klachten zijn echte lichamelijke 
symptomen of ziekten zoals migraine, eczema, allergie, 
astma, prikkelbare darm en vele andere klachten. Het zijn 
echte lichamelijke problemen, waar stress vaak een rol in 
speelt. Soms kom je in de praktijk iemand tegen die al 
jaren op zoek is naar een oplossing, en plots blijkt hyp-

nose in enkele sessies tot een spectaculaire verbetering 
te leiden of zelfs volledige genezing. En zo zitten er in 
je onbewuste nog veel meer dingen die nu nog niet zijn 
opgenoemd en ingetekend.

Wat kan hypnose betekenen voor Suzanne?
Door middel van hypnose gaan de kapitein en zijn 
bemanning weer naar elkaar luisteren en met elkaar com-
municeren, waardoor het schip weer gaat varen in plaats 
van stuurloos rond te dobberen. En dat gebeurt vaak 
weer sneller dan je denkt.
Fysieke, psychosomatische klachten kunnen door hypno-
se verdwijnen doordat er aan de onbewuste processen 
wordt gewerkt. Met hypnose kunnen ook aangename 
gevoelens opgewekt worden. En als je je dan lekker in 
je vel voelt zitten, leer je anders naar je problemen te 
kijken. Daardoor vind je makkelijker nieuwe oplossingen 
die voor de hand liggen, maar die je mogelijk al jaren 
over het hoofd hebt gezien.
Emoties zijn je kompas. De tranen vertellen dat er iets 
niet goed zit. Hypnose is geen toverstafje. Heb dus niet 
de verwachting dat je tijdens hypnose ‘slaapt’ en dat 
het vanzelf oplost. Alleen jijzelf kan de oplossing vinden 
maar hypnose helpt je wel veel beter zoeken en op 
plaatsen waar je zelf niet eerder aan hebt gedacht.
Ook worden normen en waarden onderzocht. Want als je 
een burn-out hebt, dan heb je ongetwijfeld hard gewerkt 
en gezorgd dat je werk op tijd klaar is. Er wordt vaak ge-
dacht dat mensen met een burn-out kwetsbare types zijn 
die snel opgeven. Niets is echter minder waar. Het zijn 
juist perfectionistisch ingestelde mensen die hoge eisen 
aan zichzelf stellen en die niet van ophouden weten. 

Hypnose zorgt ook voor ontspanning en ik zal Suzanne 
ook zelfhypnose leren, zodat zij waar en wanneer zij 
maar wil haar rust kan vinden. Zo’n korte zelfhypnose 
hoeft maar enkele minuten te duren. Voor het gebrek 
aan energie of zelfvertrouwen kan ze zichzelf positieve, 
energieversterkende suggesties leren toepassen. 

Hoe gaat het verder?
De prognose bij een burn-out is goed. Tijdens de hypno-
therapie leert Suzanne anders te denken en te handelen. 
Zij gaat haar overtuigingen (bijvoorbeeld het moet per-
fect zijn), haar copingstijl en daarbij behorende gedrag 
(flink doorgaan en pijn/gevoel wegstoppen) aanpakken, 
want als dat niet verandert is de kans op een volgende 
burn-out groot. ‘Mijn’ cliënt Suzanne is een cliënt die in 
iedere hypnotherapiepraktijk aangesloten bij de NBVH 
kan binnenstappen en waarbij zij adequate en professio-
nele begeleiding bij een burn-out kan verwachten.

Diana Vergouwen, 
hypnotherapeut. 
Praktijk SQ bewust, 
www.SQbewust.nl

Alleen al het zinnetje ‘Ik weet niet wat er is’ zegt al 
zoveel. Bij mensen met een burn-out overheerst het 
denken en ze zijn het contact met hun lichaam kwijt, 
waardoor fysieke en emotionele grenzen makkelijk en 
vaak al jarenlang zijn overschreden. Zelfs de reserves zijn 
opgebruikt en daardoor is er sprake van totale uitputting 
en zijn er serieuze uitvalverschijnselen. Zelfs simpele huis-
houdelijke taken of de hond uitlaten is al te veel. 
Zo ook mijn cliënt Suzanne. Zij kan zich niet meer con-
centreren en kan geen prikkels meer verdragen. Voor 
haar geen feestjes en ze kan zelfs niet meer tv kijken. 
Maar malende gedachtes heeft ze des te meer, waardoor 
ze ook al slecht slaapt wat ook niet meehelpt aan haar 
herstel.

Klachten die bij een burn-out passen:
• Lichamelijk 

Niet meer herstellen van vermoeidheid, verergerde 
psychosomatische klachten, slaapstoornissen, ver-
hoogd nicotine-, cafeïne- en alcoholgebruik

• Gevoelens 
Zich ‘leeg’ voelen, als verdoofd leven, angst- en 
paniekaanvallen, depressiviteit, vlug van streek zijn, 
plotselinge, hevige geëmotioneerd zijn, verlies van 
zelfvertrouwen

• Gedachten 
Concentratiemoeilijkheden, chaotische, malende 
gedachten, fixatie op bepaalde gedachten, besluite-
loosheid, vergeetachtigheid

• Gedrag 
Functioneren op de automatische piloot, veel kla-
gen, apathie, zich isoleren, meer fouten en ongeluk-
ken maken, ongeduldig, vlug geïrriteerd, niet kun-
nen ontspannen, niet meer ‘aanwezig zijn’ in relaties, 
verminderde behoefte aan intimiteit en seks

• Werkprestaties 
Afname professionaliteit, verminderde kwantiteit, 
meer fouten maken, perfectionisme, geobsedeerd 
door details, vermijden van taken en verantwoorde-
lijkheden

• Werkhouding 
Verlies van motivatie, negatieve, kritische houding, 
onmacht, gevoel te falen, apathie, gebrek aan zelf-
vertrouwen, vaker verzuimen.

Kapitein van je brein
Het lijstje is ook grotendeels van toepassing bij Suzan-
ne en ik leg haar ‘kapitein van je brein’ uit. De kapitein 
denkt na en maakt de beslissingen; dat doe je bewust. 

De kapitein is je bewuste. Maar nu weet de kapitein het 
even niet meer. De kapitein heeft malende gedachten. 
De kapitein kan geen besluiten meer maken, is met de 
gedachten elders en vergeet van alles en nog wat. En 
soms zegt de kapitein ongeduldig en geïrriteerd tegen 
zichzelf “Stel je niet zo aan, ga een rondje wandelen!” 
Maar zelfs die gedachte is al te veel en dan komen de 
tranen.
Suzanne knikt tussen de tranen door want ze herkent wat 
ik haar vertel. Behalve bewuste heb je ook een onbe-
wuste. We denken eigenlijk helemaal niet zo na over het 
onbewuste. Waar zit dat eigenlijk? Is het een onderdeel 
van je hersenen? Of is het je onderbuikgevoel? Of is het 
nog wat anders? Hoewel wij eigenlijk weinig afweten van 
het onbewuste, wordt het vaak in de taal gebruikt. We 
zeggen dingen zoals: “onbewust, doe je dit of dat..” 
Want hoe zit dat eigenlijk met je onbewuste? En ik maak 
voor Suzanne een tekeningetje. Ik teken een klein rondje, 
je bewuste, de kapitein. En een groter rondje, je onbe-
wuste, de bemanning. Je onbewuste is namelijk veel 
groter. Onbewust verwerkt de bemanning 4,6 miljoen 
prikkels per seconde. Totdat je in een burn-out raakt, dan 
verwerkt je onbewuste zoveel prikkels niet meer en wordt 
het al snel te veel.
 
Het onbewuste
In je onbewuste zitten ook je emoties; daar denk je na-
melijk niet over na. Je denkt ’s ochtends niet: ‘laat ik even 
verliefd worden’ of ‘ga eens de hele dag verdrietig zijn’. 
In het geval van een burn-out zorgt de bemanning voor 
tranen zodat de kapitein gedwongen wordt om te stop-
pen. In je onbewuste zitten ook je herinneringen en die 
kunnen zomaar omhoogkomen zonder dat de kapitein 
daarover nadenkt. De geur van versgebakken brood kan 
zomaar de herinnering van een vakantie in Frankrijk met 
dat lekkere bakkertje met zijn stokbroodjes en croissant-
jes, omhoog laten komen. Bij een burn-out komen ook 
continu gedachten en herinneringen naar boven, maar 
dit zijn meestal chaotische, malende gedachten en geen 
fijne herinneringen.

Ook je intuïtie is onbewust. De meeste kennen wel die 
gedachte: ‘laat ik aan de overkant gaan lopen want daar 
voel ik mij veiliger’ of je stapt een kantoor met collega’s 
binnen en je intuïtie zegt ‘zij hebben zojuist ruzie gehad’. 
De kapitein kan dit niet verklaren want de collega’s heb-
ben elkaar geen blauwe ogen geslagen en in de straat 
lijkt ook niets aan de hand te zijn. 
Verder heb je ook nog normen en waarden. Daar is de 

Burn-out

Burn-out; even ophouden met doorgaan
Kapitein van je brein

Hevig geëmotioneerd komt ze de praktijk binnen. Ik noem haar voor het gemak ‘Suzanne’. “Ik weet niet wat er is, 
maar ik kan alleen nog maar huilen.” Ze is niet meer in staat te werken en ze zit al een paar maanden thuis met een 
burn-out.
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Het is twee uur ‘s nachts en ik lig in bed. In mijn bei-
de oren hoor ik een flinke piep. De buren hadden een 
zaaltje gehuurd en vierden hun tienjarig samenzijn. Het 
is gezellig geweest. De jaren 80 muziek uit mijn jeugd 
dreunde door de ruimte en ik had gezellige gesprekken 
met medeburen waarbij we de handen tegen elkaars oor 
aanhielden om ons enigszins verstaanbaar te maken. Nu 
met mijn hoofd rustend op het kussen, maakte ik mij niet 
druk om de piep in mijn oren. Zoals altijd zal de piep de 
volgende ochtend wel weer zijn verdwenen.

Een week later zit ik op zaterdagochtend huilend aan het 
ontbijt. De piep in mijn linkeroor is nog altijd aanwezig. 
Op een schaal van 0 t/m 10 geef ik het volume van de 
piep een zes. Ik heb ook last van oorsuizen en de druk in 
mijn binnenoor bouwt zich steeds op. Hierdoor ben ik elk 
halfuur aan het gapen om de overdruk te laten afvloeien. 
De geluiden die ik met mijn linkeroor opvang worden 
vervormd en klinken metaalachtig. Maar het meest 
vervelende van alles vind ik nog de hoofdpijn waar ik nu 
dagelijks mee te maken heb. Ik voel mij gehandicapt, 
verdrietig en angstig. Ik besluit de huisarts te bellen.

Met de stemvork in zijn hand test de huisarts mijn 
gehoor. Eerst mijn rechteroor, dan het linker om dan 
de stemvork tegen het midden van mijn hoofd aan te 
houden. Zijn voorlopige conclusie is dat ik gehoorscha-
de aan mijn linkeroor heb opgelopen, in mijn geval ook 
wel  disco tinnitus genoemd. Hij vertelt dat wanneer de 
volumeknop wordt opengedraaid tot zo’n 100 decibel, er 
al na tien minuten acute gehoorschade kan ontstaan. Ik 
krijg een doorverwijzing naar de KNO arts. Ik voel mij in-
tens verdrietig. Gelukkig ben ik ook strijdvaardig. In mijn 
vak als (medisch) hypnotherapeut werk ik dagelijks met 
kinderen, jongeren en volwassenen die met pijnklachten 
door verschillende ziekenhuizen aan mij worden doorver-
wezen. Ik zeg de afspraak met de KNO arts af en besluit 
om mezelf te gaan behandelen. Bovenal geloof ik in het 
herstellende vermogen van het eigen lichaam. Ditzelfde 
geloof herkende ik in de behandelmethodiek van Dr. Carl 
Simonton. Ik besloot daarom zijn aanpak als uitgangs-
punt te nemen voor mijn eigen genezing.

Ik deed vier keer per dag oefeningen om het zelfgene-
zende vermogen te stimuleren, telkens 20 tot 25 minuten 
lang. Elke keer startte ik met een diepe ontspanning 
van de spieren in mijn volledige lichaam. Daarbij volgde 
ik de progressieve relaxatie methode van Dr. Edmund 
Jacobson. Bij elk lichaamsdeel maakte ik allereerst een 
beeld van de spanning om mij vervolgens voor te stellen 
dat deze spanning op een uitademing uit mijn lichaam 
wegvloeide. Ik spande mijn spieren in elk lichaamsdeel 
aan om ze daarna weer te ontspannen. In deze toestand 
van volkomen lichamelijke ontspanning, begon ik mijn 
visualisaties. Visualisaties waarbij ik mij voorstelde dat de 

witte bloedlichaampjes de defecte haarcellen uit het slak-
kenhuis via de bloedbaan uit mijn lichaam wegvoerden. 
Ik zag een stralend fel gouden licht voor mij dat voeding 
gaf aan de achtergebleven gehavende haarcellen, zodat 
zij zich konden herstellen en opbloeien als bloemen in 
een tuin.Tenslotte stelde ik mij voor dat de communicatie 
tussen mijn gehoor en de hersenen volledig was hersteld 
en dat ik zuiver, zonder ruis op de lijn, kon horen. Feitelijk 
gaf ik mijn lichaam de opdracht om zichzelf te genezen. 
Vanuit een diep verlangen stelde ik mij voor dat mijn ge-
hoor helemaal was hersteld. Na vier maanden, waarvan 
ik iedere dag trouw mijn oefeningen had gedaan, was ik 
klachten vrij. Ik had mijn disco tinnitus overwonnen.  
 
Ik ben nu een jaar verder. Dankbaar en gelukkig dat 
de tinnitus nog altijd weg is. Mijn linkeroor heeft zich 
hersteld en is wel wat gevoeliger voor harde geluiden 
geworden. Dan stop ik snel mijn vinger in mijn oor. Fijn 
is dat ik weer normaal kan functioneren. Natuurlijk kan 
ik niet met zekerheid zeggen wat een KNO arts voor me 
had kunnen betekenen. Wat ik wel weet, is dat een ruis-
maskeerder een mogelijke oplossing is om de tinnitus te 
onderdrukken. Prettig dat ik dit met de hypnose aanpak 
heb weten te voorkomen. Erg waardevol is ook dat ik nu 
mijn ervaringen en opgedane lessen mag overdragen 
aan al die anderen die met tinnitus te maken hebben. 
Zodat ook zij hun leven klachtenvrij en met nieuwe zin 
kunnen oppakken.

Tinnitus

Behandeling van tinnitus met hypnotherapie 

Robin van Leuffen
Praktijk Villa Reusachtig 
www.villareusachtig.nl

Tekening van één van de visualisaties

Mindfulness is een rationele benadering om gedrag te 
veranderen of bij te sturen. Door de oefeningen leer je 
bewuster te zijn van je ervaringen, gevoelens en gedach-
ten. Het doel van mindfulness is om niet automatisch 
te reageren op gebeurtenissen maar even te kijken en 
vaak gewoon te accepteren. In mijn cursusboek staat 
een tabel met situaties waarop veel mensen automatisch 
reageren, ik geef een suggestie voor een andere reactie.

Automatische reactie 
De automatische reactie is waar hypnotherapie en 
mindfulness elkaar ontmoeten. Een voorbeeld: Karin is 
een hardwerkende vrouw. Ze wil graag eens een andere 
klus krijgen of promotie maken maar dat lukt steeds niet. 
Zij voelt dit als kritiek en vindt dat ze faalt. Ze gaat nog 
harder werken. Ze stapt mijn praktijk in met stressklach-
ten. Karin komt voor mindfulness. Ze heeft gehoord dat 
dat goed tegen stress kan helpen en dat je elke week 
oefeningen moet doen en een schriftje moet bijhouden. 
Kortom, hard werken en dan gaat de stress wel over. 
Ik kan de training geven maar vermoed dat Karin haar 
automatische reactie, namelijk nog harder werken, niet 
ziet. Dit is het moment om hypnotherapie in mindfulness 
toe te passen. Uiteraard in overleg. Met Karin heb ik in 
hypnotherapie een innerlijk huissessie gedaan. Onder 

hypnose loop je door jouw huis zoals je je dat op dat 
moment voorstelt. Karen bezocht de kamer van werken, 
waarin zij zichzelf hard zag werken. Om haar heen zag ze 
collega’s die zich op de borst klopten en de banen kre-
gen die zij graag wilde. Als Karin positief opviel en een 
compliment kreeg dan bagatelliseerde zij dit. Het zich 
laten zien stond bij haar in de schaduw. Het verlangen 
om gezien te worden was er constant. Door deze hypno-

therapiesessie werd dit Karin duidelijk. 
Karin zag haar automatische reacties: 
haar prestatie niet opeisen, de eer aan 
een ander geven en dan zelf weer nog 
harder werken om gezien te worden. 
Door inzicht in haar automatische 
reactie lukte het haar om te verande-
ren. Ze voelde de vrijheid om zich te 
laten zien en de eer aan zichzelf te 

houden. Hard werken past bij haar, maar te hard werken 
om zichzelf te bewijzen doet ze niet meer. We hebben 
uiteindelijk de mindfulness-training afgerond. Karin doet 
nu het werk dat ze graag wilde. 

Stoppen met roken
Mindfulness inzetten in hypnotherapie doe ik regelmatig 
als er een toekomstige situatie in trance wordt beleefd. 
Bijvoorbeeld om te stoppen met roken. We stellen dan 
een situatie voor waarin het moeilijk is om nee te zeggen 
tegen een sigaret. Je oefent onder hypnose met een toe-
komstige situatie waarin je een niet-roker bent. Je onbe-
wuste slaat dit op. De ademhaling kan dan als een anker 
fungeren om niet-roker te zijn. Je leunt op de geoefende 
situatie waarin je niet-roker bent zonder verlangen naar 
een sigaret. Hiervoor geef ik een mindfulness-oefening 
op, bijvoorbeeld de 3 minuten voor de adem. Dit werkt 
ook om zelfverzekerder te zijn, lekkernijen te weerstaan, 
voor jezelf op te komen of pijnreductie te beleven.
Tot slot pas ik hypnotherapie ook toe bij de groepscursus 
mindfulness. De bodyscan is de bekendste oefening van 
mindfulness. Bij deze oefening ga je met je aandacht 
naar elk stukje van je lichaam. Het is een meditatieoefe-
ning. Door de gebruikelijke tekst net anders te brengen, 
namelijk met suggesties ervaren de cursisten een diepere 
meditatie. Het helpt cursisten die mediteren lastig vinden 
om in een ontspannende zijnsmodus te komen.

Mindfulness en trance

Mindfulness in hypnotherapie
Als mindfulness-trainer en hypnotherapeut vind ik het niet verwonderlijk dat deze twee therapieën elkaar ontmoeten 
in mijn praktijk. Mindfulness is een houding die getypeerd wordt door bewust te zijn van de eigen fysieke toestand, 
gevoelens en gedachten. Kenmerkend voor de trance in de hypnotherapie is dat onderbewuste gevoelens en over-
tuigingen ervaren kunnen worden. Mindfulness en trance lijken dus tegengesteld. Hoe kunnen tegenovergestelde 
therapieën elkaar versterken?

Robert Bronnewasser, 
de KERNcirkel. 
Praktijk voor hypnothe-
rapie, regressietherapie, 
mindfulness en coaching. 
www.kerncirkel.nl 

Situatie  Automatische reactie Andere reactie 

Kritiek krijgen  In de verdediging 
schieten 

Bedanken voor de feedback  

Kinderen doen iets wat niet 
mag 

Straffen Negeren 

Kinderen gedragen zich goed  Negeren Belonen 

Compliment krijgen  Bagatelliseren Bedanken voor het 
compliment

Iets moeilijk vinden  Uitstellen Aanpakken  
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Marga van Veen, In de ban van eten. 
Over de betekenis van hypnotherapie 
in de behandeling van eetstoornis-
sen. Gopher 2011. Een praktijkon-
derzoek waarvan de therapiesessies 
letterlijk worden weergegeven. Hyp-
notherapie kan effectief en efficiënt 
worden toegepast in de behandeling 
van mensen met een eetstoornis.

Boeken

Boekentips
In deze rubriek staan boeken waarin je kunt lezen hoe hypnotherapie ingezet kan worden bij bepaalde problemen of 
processen waar mensen mee worstelen. Verschillende hypnotherapeuten van de NBVH bevelen vanuit hun praktijker-
varing met cliënten deze boeken aan. 

Hoe werkt hypnotherapie

Marie Klaren, Veerkracht voor 
veertigplus. Ontdek het vermogen 
van je onbewuste, Gopher 2016. 
Een kijkje in de keuken van de 
hypnotherapeut. Klaren beschrijft 
op heldere wijze hoe ze werkt met 
mensen van rond de veertig die 
worstelen met hun levensthema’s.

Ruth Evers, Hypnotherapie bij 
zwangerschap. Wedding Neder-
land 2014. In dit boek beschrijft 
Evers de ervaringen van vijf 
aanstaande moeders met hypno-
therapie. Zij ervaren dat er meer 
ruimte komt voor gedachten en 
gevoelens die spelen in hun zwan-
gerschap. 

Hannah Cuppen, Liefdesbang. 
Ankhhermes 2014. Interessant voor 
mensen die last hebben van bin-
dings- en verlatingsangst. Dit boek 
gaat over manieren om liefde op 
afstand te houden uit angst om die 
liefde en geliefde te verliezen. 

Relaties

Gary Chapman, De vijf talen van 
de liefde. Royal Jongbloed 2014. 
Elk mens heeft een eerste lief-
destaal, een manier waarop hij of 
zij de liefde het best verstaat. Dit 
boek laat je zien hoe je de eerste 
liefdestaal van jouw partner kunt 
herkennen en ontdekken. 

Sue Johnson, Houd me vast. 
Zeven gesprekken voor een 
hechte(re) en veilige relatie. 
Kosmos 2017. Een boek voor 
relatietherapeuten en stellen die 
aan hun relatie willen werken. De 
liefde staat centraal in plaats van 
de communicatieregels.

Erik Stofferis, De grote verdoving. 
Leven zonder verslaving. Zwerk 
2008. In dit boek wordt toege-
werkt naar een methode om tot 
een leven zonder verslaving te 
komen. Er wordt beschreven welke 
overlevingsstrategieën we hebben 
ontwikkeld en wat de rol van alcohol 
hierin is. 

Verslaving

René Kahn, Op je gezondheid. 
Over de effecten van alcohol. 
Balans 2016. Wanneer je je 
alcoholgebruik wilt minderen of 
stoppen, is dit een confronte-
rend boek over de schade die 
alcohol aanricht in relaties en in 
de maatschappij. 

Antoine van Staveren, Bewust-er-
zijn bij hooggevoeligheid, Elikser 
2011. Dit boek bevat een overzicht 
van de belangrijkste aspecten van 
HSP in het algemeen en is gericht 
op met name het dagelijkse leven. 
Het geeft diverse handvatten en 
tools die essentieel zijn voor vrijwel 
iedere hsp’er.

Hooggevoeligheid

Joan van Baarle, Gevangen in 
geluid. Hoe oorsuizen een moeder 
tot het uiterste dreef, Lucht 2017. 
Het eerste boek over tinnitus, waarin 
achtergrondinformatie en ervarings-
verhalen elkaar afwisselen. Preven-
tie, diverse behandelmethoden en 
enkele onderzoeken komen aan 
bod. Aangrijpend en informatief.

Tinnitus

Irene Heim, Kids power, Allemaal 
snoep. Help je kind gezond te eten 
en meer te bewegen. Puur 2012. 
Drie korte verhalen over dieren die 
als mensen reageren. Voor kinde-
ren, ouders en hun omgeving om 
overgewicht aan te pakken. Na elk 
verhaal een aantal reflectievragen of 
tips over gezond leven. Vanaf 7 jaar.

Irene Heim, Kids power, Pesten. 
Puur 2013. De verhalen maken 
duidelijk wat het voor een kind 
betekent om gepest te worden. 
Met dit boekje kun je het onzekere 
kind helpen zich weerbaarder op 
te stellen tegen pesterijen door 
inzicht te geven in zijn houding en 
mogelijkheden. Vanaf 7 jaar.

Voor kinderen

Boeken
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Misschien twijfel je nog. Vielen eerdere stoppogingen 
tegen, of had je de illusie dat je één van die ‘happy few’ 
zou zijn die heel relaxt op een feestje een sigaretje kan 
opsteken, zonder weer hooked te raken. Of misschien is 
het momentum van één januari voorbij. Grappig eigen-
lijk, alsof een willekeurige dag als vandaag niet ook een 
prima dag kan zijn om echt voor jezelf te kiezen. 

Intrinsieke motivatie
Dat hypnotherapie jouw gezonde verlangen om te 
stoppen met roken kan ondersteunen lijdt geen twijfel. 
Om dit echter geen sprookje te laten zijn, ‘too good 
to be true’ even dit vooraf: Hypnose kan mensen als jij 
enorm goed ondersteunen. Echter, als je alleen op zoek 
bent naar de ‘quick fix’ zal je waarschijnlijk bedrogen 
uitkomen. Zonder jouw belangrijkste troef, je intrinsieke 
motivatie, is namelijk geen kruid gewassen tegen ‘de 
rookspin’ die heel geduldig in haar web zit, klaar om toe 
te springen zodra haar slachtoffer – jij - pogingen on-
derneemt zich te bevrijden uit haar kleverige, stinkende 
web. Maar ja, met die intrinsieke motivatie zit het volgens 
mij wel snor, want je leest dit stuk nog steeds!

De kracht van suggesties
Omdat je geest zich bij hypnose sterk ontspant, opent 
deze zich ook voor nieuwe ideeën en suggesties. Met 
‘suggestie’ wordt hier bedoeld elk voorstel dat aan je 
wordt gedaan over hoe je je kunt voelen, wat je kunt 
ervaren. Bijvoorbeeld: ‘je voelt je heerlijk kalm en ont-
spannen en tegelijkertijd sterk en krachtig’. Waar een 
toneelhypnotiseur je bijvoorbeeld suggesties geeft dat 
je een kip bent, zal een hypnotherapeut jou suggesties 
aanbieden om je doel te bereiken. Door die ontspannen 
geest is er ook meer ruimte voor je onbewuste om een 
duit in het zakje te doen in de vorm van helpende inzich-
ten of veranderingen van overtuigingen, gevoelens of 
lichamelijke reacties. In een gewone dagelijkse bewust-
zijnstoestand zijn mensen al aardig suggestiegevoelig 
(anders werkte reclame immers niet), in een hypnotische 
toestand is dat effect echter veel sterker. 

Ervaringsdeskundigen
Twee ervaringsdeskundigen, Bart en Raymond, blikken 
terug: Bart, een nuchtere veertiger, over zijn motivatie: 
“Ik had een doel en dat doel had een middel nodig. Ik 
had sowieso mijn eigen wil, en wilde een steuntje in de 
rug. De ervaring dat het niet als een soort show bena-
derd werd was heel prettig. Het besef dat iemand weet 
wat ze doet is heel belangrijk. Dan kan een therapeut 
veel dichterbij je komen.’

Raymond: “Ik had al zo vaak op eigen kracht geprobeerd 
te stoppen, omdat ik mezelf niet gunde hulp te vragen. 
Ik kon eindelijk erkennen dat een beetje hulp bij zo’n 
geduchte tegenstander als een sigaret echt prima was.”
Voor Bart waren de doorslaggevende suggesties: ‘Dat 
stemmetje: je bent niet geboren om te roken. Je bent 
niet met een sigaret in je mond geboren’. “Voor mij 
werkte het als iets heel reëels wat in mijn hoofd geplant 
werd. Dat stemmetje kwam steeds terug”.

Voor Raymond bleken ondersteunende suggesties dat 
het o.k. was om het eventueel moeilijk te vinden cruciaal. 
Het inzicht dat hij dan geen loser was, en zich dan maar 
moest gaan bestraffen door weer te gaan roken. Voor 
hem sloot dit zeer aan op zijn traumatische jeugdervarin-
gen waarbij gevoelens van zwakte onmiddellijk onder de 
mat geveegd moesten worden met behulp van verdo-
vende middelen. 

Uit deze voorbeelden blijkt het belang van de ‘maat-
werk-benadering’. Iedere mens – ook jij – heeft zijn 
eigen verhaal. Een persoonlijke voorbereiding is dan ook 
wezenlijk.
Mag ik je een suggestie doen: neem eens een kijkje op 
www.hypnotherapie.nl. Je bent het waard!

Stoppen met roken

Stoppen met roken
Een hele opluchting!

Als roker herken je één januari vast als dé datum waarop 
je sterk overweegt of overwogen hebt om te stoppen 
met roken. En het uiteindelijk bij dat goede voornemen 
hebt gelaten. Het feit dat je dit artikel nu leest doet ech-
ter vermoeden dat er ergens binnen in jou een liefdevol 
deel leeft dat jou nu een zetje in de goede richting geeft. 
Zo’n deel dat je afhankelijkheid van sigaretten spuugzat 
is evenals de vervelende gevolgen voor jou nu of in de 
toekomst. 

Anne Cox
Praktijk voor psycho- en 
hypnotherapie
www.annehelpt.nl

Acht maanden geleden ontmoette ik Elizabeth (34) voor 
het eerst. De hele dag door dacht ze aan eten, vertelde 
ze. Ze had een overheersend gevoel dat ze moest eten 
en dat gevoel uitte zich in meerdere eetbuien per dag. 
Ze omschreef haar binnenste als een leeg vat. Op de 
bodem van dat vat zaten verdriet en pijn die ze soms 
letterlijk in haar buik kon voelen. Als ze het vat vulde met 
eten, was dat even prettig, maar het kwam nooit vol. Ze 
wist dat eten niet de oplossing was, maar het pijnlijke 
gevoel mocht het vat niet uit, dus bleef ze dempen. We 
spraken af dat we een manier gingen zoeken om haar vat 
‘van binnenuit’ op te vullen.

Hoe gaat het nu met je, qua eetbuien?
Het eten gaat veel beter, op sommige dagen beter dan 
op andere. Soms heb ik een week dat ik bijna van het 
overmatig eten af denk te zijn, maar dan komt het toch 
weer terug. Ik ben er nog steeds dagelijks mee bezig, 

wolkjes geschreven. Het blad hangt naast de spiegel in 
mijn badkamer zodat ik het twee keer per dag zie en het 
in me kan opnemen. De punten zijn: dat ik mezelf uit, dat 
ik goed ben zoals ik ben, dat ik lief voor mezelf mag zijn, 
dat ik de belangrijkste ben en daarna pas de rest van de 
wereld, dat ik rust moet nemen, veel bewegen, gezond 
eten, goed slapen. Kortom, alle dingen waarop ik moet 
blijven focussen, maar in positieve zin. Dus niet wat ik 
allemaal niet mag van mezelf, zoals snoepen, maar juist 
wat ik graag wil.

Kun je wat meer vertellen over die belangrijkste punten?
Het is belangrijk om elke dag een paar korte rustmo-
menten in te plannen om weer even tot mezelf te komen 
tussen alle meetings en mensen en andere dingen door. 
Ik merk dat als ik dat niet doe, ik aan het einde van de 
dag weer ga overeten. En het helpt echt om te denken 
aan de dingen die goed gaan en die ik wil in positieve 
zin. Aan het eind van de dag schrijf ik drie dingen in mijn 
boekje waar ik trots op ben. Kleine dingen zoals wanneer 
ik feedback heb gegeven aan iemand, of als ik ben gaan 
sporten.

Mezelf uiten is ook heel belangrijk. Dat ik uit wat ik voel 
over bepaalde situaties, bedoel ik. Ik ben best goed in 
het rationeel beargumenteren van dingen, maar ik wil 

Interview met een cliënt over eetproblematiek

Een liefdevolle relatie met eten
Lange tijd kwam eten op de eerste plaats in haar bestaan. Nu staat Elizabeth zelf weer in het middelpunt van haar 
eigen leven. Het vergt de nodige discipline, want met eten kun je nooit helemaal stoppen zoals met alcohol of drugs. 
“Eten zal altijd wel een deel van mij zijn. Maar het moet wel een beetje leuke relatie blijven.”

‘Het is een kwestie van mezelf scherp houden en me steeds 
afvragen: Wat verlang ik nu echt?’

maar nu op een andere manier. Ik ben veel bewuster 
en blijf dichter bij mijzelf. Het is een kwestie van mezelf 
scherp houden en me steeds afvragen: Wat wil ik nu 
écht?

Hoe pak je dat aan, scherp en bewust blijven?
Ik heb een blad gemaakt en daarop heb ik de belang-
rijkste dingen die in therapie naar boven zijn gekomen in 
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Maar ik heb nu wel het gevoel dat ik dicht bij mezelf 
kan blijven. Sommige dingen vind ik nog wel fijn om te 
controleren, zoals dat ik nu weet dat ik straks een lekkere 
salade ga maken. Maar aan de andere kant wil ik niet 
alles moeten controleren. Als ik uit eten ga en niet weet 
wat er op het menu staat, dan laat ik die controle ook 
los. Het is steeds die balans vinden tussen wel goed voor 

Ik zal nooit een heel dun meisje worden. Ik moet gewoon 
accepteren wie ik ben en hoe ik eruitzie. Nooit zal ik 
iemand zijn die zes keer per week in de sportschool staat 
spierballen te kweken en dat wil ik ook helemaal niet. Dat 
past niet bij mij. In die zin is eten wel een onderdeel van 
mij. Maar het moet wel een beetje leuke relatie blijven.

Wat waren de belangrijkste inzichten uit je sessies?
Ik vind het bijzonder hoe je naar heel veel momenten uit 
je leven terug kan gaan en daar een lijn in kunt herken-
nen. En dat je zo dingen kunt oplossen. Al die inzichten 
over mezelf, dat ik goed ben zoals ik ben, dat ik mooi 
ben, die heb ik opgestoken in die sessies.
Ik vond het ook heel bijzonder hoe we met mijn keel 
hebben gewerkt. Mijn keel staat voor zo veel dingen in 
mijn leven: mezelf niet uiten, dingen binnenhouden, over 
mijn eigen grenzen heen gaan. Mijn keel was mijn zwakte 
en ik had ook heel vaak last van keelontsteking. Het was 
echt een fysieke blokkade en die hebben we wegge-
haald. Dat was een openbaring en ik heb ook helemaal 
geen keelklachten meer gehad.

Hoe zou jij de therapie omschrijven?
Het is een combinatie van dingen die vanzelf gebeuren 
en dingen die je zelf moet doen. Een heel groot gedeel-
te is bewustwording. Je gaat dingen helder zien en daar 
kun je je gedrag op aanpassen. Dan moet er dus wel iets 
uit jezelf komen. Ik dacht voordat ik begon dat het met 
hypnotherapie allemaal vanzelf weg zou gaan. Dat ik 

juist gevoelens en gevoeligheden op tafel durven leg-
gen, of mensen echt feedback geven op basis van mijn 
gevoel. Dat pakt vaak heel positief uit, omdat mensen 
het herkennen wat ik uitspreek. Dus daar kan je echt wat 
mee. Als ik dingen waar ik mee zit heb geuit, heb ik ’s 
avonds veel minder zin om nog chocola te eten.

Wat was de functie van die chocola?
Even een moment voor mezelf creëren, en iets willen op-
vullen of compenseren. Daarom vraag ik mezelf nu steeds 
als ik iets lekkers wil eten af: Wat is mijn echte behoefte, 
waar verlang ik naar? Daar gaat het allemaal om: Waarom 
wil ik eten, waar ben ik naar op zoek? Want eigenlijk wil ik 
dan een knuffel van mijn man of een warm bad of slapen 
omdat ik moe ben. Ik wil lief zijn voor mezelf, maar het is 
helemaal niet lief als ik chocola ga schransen. Dat is juist 
negatief.

Ik wil kunnen blijven genieten van lekker eten en ook 
van chocola. Gezellig met vrienden uit eten is leuk, maar 

Heb je het gevoel dat je controle hebt over je eetpa-
troon?
Nou, controle vind ik nogal een moeilijk woord. Mezelf 
onder controle houden vind ik heel moeilijk en als ik iets 
niet mag van mezelf, dan wil ik het juist. Die controle 
over hoe laat ik wat mag eten, zo van: je mag om 9 uur 
een cracker en om 11 uur een appel, die wil ik niet meer 
hebben, want dat werkt toch niet bij mij. Het was juist 
belangrijk voor mij om die controle op te geven. 

Hypnotherapie bij eetproblemen
Bij eetproblemen en eetstoornissen is gewicht meestal een symptoom van een onderliggend probleem. Wat 
maakt jou gevoelig voor dit gedrag? Wat biedt de eetstoornis jou? Wat mis jij of heb jij gemist als kind? Kort-
om: waar ligt de voedingsbodem van jouw eetprobleem? Waardoor ben jij uit balans geraakt, en wat leg jij 
op de andere kant van de weegschaal om weer in evenwicht te komen? Is dat vertrouwen, eigenwaarde, jezelf 
mogen zijn, of misschien wel liefde?

Bij veel behandelmethoden van eetproblemen ligt de nadruk op het veranderen van eetpatronen en de leefstijl. 
Maar als de onderliggende problemen niet worden opgelost, blijft dit vaak een strijd tussen wilskracht en de 
verborgen motieven van het eetprobleem. Deze laatste hebben meestal de langste adem. Hypnotherapie richt 
zich op de onderliggende patronen, de oorzaken en instandhouders van het eetgedrag.

Met hypnotherapie leer je de fixatie met eten loslaten. Zo komt er ruimte voor andere zienswijzen en mogelijk-
heden en kun je erachter komen dat jij je probleem niet bent. Je leert om innerlijke hulpbronnen aan te boren, 
vanuit je intuïtie en je onderbewuste. Je kunt in therapie aan de slag met je ‘eet-triggers’: situaties, stemmin-
gen, gedachten of beelden die het ongewenste eetgedrag uitlokken. Begeleide visualisaties en ademhalings-
oefeningen helpen je om los te laten – zowel geestelijk als lichamelijk. Ook ‘regressie’ – het teruggaan in je 
beleving naar gebeurtenissen in je jeugd, om deze (alsnog) te verwerken – is vaak een belangrijke aanvulling op 
een behandeling voor eetproblemen.

‘Het is helemaal niet lief voor mezelf als ik chocola ga schransen.’

‘Dat ik goed ben zoals ik ben, dat ik mooi ben, dat heb ik 
opgestoken in die sessies.’

Manja Kamman
Counseling & hypnothera-
pie Amsterdam
www.manjakamman.nl

eten als ik me rot voel, om te compenseren, niet. Die 
manier van eten zorgt voor de extra kilo’s. Dus als ik een 
chocolaatje wil eten, moet ik mezelf afvragen of ik dat 
doe omdat het gewoon lekker is en bij de koffie komt, 
of omdat ik iets wil opvullen of compenseren. Eigenlijk 
voel ik dat altijd wel. Ook probeer ik als iemand me iets 
aanbiedt ‘nee’ te zeggen als ik het niet echt heel lekker 
vind. Dus niet iets aannemen dat ik eigenlijk niet wil, uit 
beleefdheid.

mezelf zorgen en gezonde dingen inkopen om te eten en 
aan de andere kant me ook soms kunnen laten gaan als 
ik op een feestje ben of iets leuks heb.

In de sessies met jou ben ik zo bewust geworden van 
patronen dat ik er nu heel nuchter tegenaan kan kijken. 
Maar het vergt wel veel discipline. Ik moet me bewust 
blijven van wat ik doe en steeds teruggaan naar hoe ik 
me voel. Met eten is het moeilijker dan met drugs of 
alcohol denk ik, want eten moet je altijd blijven doen. En 
als je dan eet, moet je ook weer kunnen stoppen. En als 
er nog restjes zijn, vergt het ook weer discipline om bij 
jezelf te blijven en te zeggen: okay, ik heb genoeg ge-
geten. Ik vind het nog moeilijk om eten op tafel te laten 
staan of weg te gooien.

Kun je eten zien als iets dat los staat van jou?
Ik weet het eerlijk gezegd niet. Ik hou gewoon van lekker 
eten. Als kind ben ik al gaan compenseren met eten. Ik 
hield van al het lekkere eten op het buffet, en van taart. 
Als baby had ik al bolle wangetjes. Sigaretten en drugs 
interesseerden me niet. Een glas wijn doet me niets, ik 
laat zo een half glas staan. Maar een half stuk chocolade-
taart is heel moeilijk om te laten staan.

tien kilo lichter zou worden en helemaal geen zin in eten 
meer zou hebben. Dat was niet zo. En misschien is dat 
maar goed ook. Therapie is hard werken. Dat moeten 
mensen wel weten, als ze de stap nemen op naar een 
hypnotherapeut te gaan.

Tegen mensen met eetbuien zou ik willen zeggen: Pak 
het nu aan, wacht niet langer. Heel lang blijf je tegen 
jezelf zeggen dat het eten fijn is of dat je jezelf verwent. 
Maar diep van binnen weet je dat het helemaal niet 
prettig is. Dus durf de beslissing te nemen en wees écht 
lief voor jezelf.

* Elizabeth is een pseudoniem
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Opleiding hypnotherapie en integrale psychosociale therapie

Hypnos
Overzicht bijscholingsworkshops voorjaar 2018

Nieuw bij- en nascholing, losse dagen voorjaar 2018
11 mei  Cultuur en therapie (nieuw)     door: Marjan Mos
20 april  Familieopstellingen & zielen, reïncarnatie, energetisch werk (nieuw)door: Barbelo Uijtenbogaardt                                                                                                   
21 april  Familieopstellingen & Chakra’s (nieuw)    door: Barbelo Uijtenbogaardt
22 april  Familieopstellingen & zielen, rouw (nieuw)    door: Barbelo Uijtenbogaardt
27 mei  Eenzijdig relaties verbeteren     door: Claudie van Ginneken

Overige bij- en nascholing, losse dagen voorjaar 2018
6 april  BJT, Bevrijd Jezelf Therapie (afgeleid EFT)   door: Barbelo Uijtenbogaardt
7 april  DRT, Distraction Reprocessing Therapy (afgeleid EMDR)  door: Barbelo Uijtenbogaardt
6 mei  CGT en ACT bij onbegrepen fysieke klachten    door: Brigitte Heijink
12 mei  Psychosociale therapie bij pijn    door: Marjan Mos
13 mei  Psychosociale therapie bij ziekte, stervensbegeleiding   door: Marjan Mos
23 febr   Familieopstellingen &Tijdlijn therapie en ACT, intervisie    door: Barbelo Uijtenbogaardt                                                                                              
24 febr  Familieopstellingen & pijn en ziekte      door: Barbelo Uijtenbogaardt
25 febr   Familieopstellingen & praktijkvoering, keuze en geld   door: Barbelo Uijtenbogaardt
                                                                                                                                      
Bekende of nieuwe/vernieuwde korte opleidingen
Opleiding Therapeutisch Begeleider Familieopstellingen     door: Barbelo Uijtenbogaardt
Start ook najaar 2018!!
€ 1470,- in 5 termijnen          
5e 3-daagse: 20, 21, 22 april 2018 (je mag jezelf ook los voor een opstelling opgeven).

Opleiding NLP-practitioner, 8 van de 16-daagse voor diploma, seizoen 2017-2018 
Zie folder of website www.hypnos.nl. mag per dag gevolgd (Hypnos: vrijstelling 3 mrt en 28 april)
21 april  NLP  Change History & Submodaliteiten   door: Ida Lindeboom-van Dael 
22 april  NLP  BinnenBuitenmodel & Hiërarchie v.d. criteria  door: Ida Lindeboom-van Dael 
28 april   Overdracht en tegenoverdracht (TA)    door: Barbelo Uijtenbogaardt

2 van de 6-daagse Opleiding Mindfulness - start ook najaar 2018!!
(Hypnos: vrijstelling 20 en 21 januari)        door: Ingrid Mehrtens   
14 april  Mindfulness en Compassie, onderdeel van 6-daagse met diploma  
28 april  Mindfulness, praktijk en oefendag, onderdeel van 6-daagse met diploma  

3-daagse: Stem en stemexpressie in 2018 
23 febr    Stotteren en de oorsprong van het spreken (stotteren is een stolling van de stroom)
24 mrt     Stem, klank en catharsis    
25 mrt     & Energie in beweging, klank, kleur en vorm   

3-daagse: Hypnotherapie en overgewicht in 2018
20, 21, 22 april   Het onbewuste voeden          door: Erik Willems

Locatie:   Herenstraat 64a/ c, 1406 PH  Bussum (10 min. lopen van station Naarden-Bussum). 
Aanvang:   10:00 uur en afsluiting 16.00 uur (met uitloopmogelijkheid tot 17.00 uur). 
Kosten:   € 90,- per dag voor Minor-opleidingen 
  € 120,- certificering.
Inschrijving en reservering: 
  De Dennen 238
  1402 KW Bussum
  E: info@hypnos.nl
  T: 06-29448161
  Mailen of bellen op dinsdag/ woensdag (uiterlijk dinsdag vóór de workshop)

www.hypnos.nl

Rouw bestaat over het algemeen niet uitsluitend uit rouwen over gemis. Er zijn vaak vele factoren die rouw onnodig 
zwaarder maken. Hier beschrijf ik welke zaken rouw kunnen verergeren, verlengen of verzwaren. Ook beschrijf ik in het 
kort therapeutische interventiemogelijkheden.

Rouw als emotie wordt meestal in het maaggebied erva-
ren. Figuurlijk: het nog niet kunnen verteren. Rouw kan 
gaan over het gemis van een persoon. Het kan ook gaan 
over het stoppen van een baan, het missen van een huis 
of het afsluiten van een periode in je leven, bijvoorbeeld 
je kind gaat het huis uit. Ook kan het gaan over iets niet 
meer kunnen of een gemis van een lichaamsdeel. In dit 
artikel wil ik vooral aandacht geven aan het gemis van 
een persoon.

Heftige rouw
Is de rouw echt heftig na het verlies van een dierbaar 
persoon, dan is er meer aan de hand. Dan kan het zijn 
dat er iets niet is uitgewerkt, uitgesproken of afgemaakt. 
Ook kan het zijn dat een eerdere rouw niet is verwerkt.
Het kan zijn dat de persoon nog iets van de ander die hij 
mist draagt of dat er ooit iets niet ontvangen is. De rouw 
is in beide gevallen erger. In het eerste geval omdat de 
persoon zelf de last zwaarder maakt, mogelijk vanuit ver-
antwoordelijkheid of vanuit een tekort aan vertrouwen. 
En in het tweede geval gaat het niet alleen om de rouw 
over de persoon, maar ook over het feit dat datgene wat 
eerder niet ontvangen was nu zeker nooit meer ontvan-
gen zal worden van de overledene. Dit kan heftig zijn. 
Dan is er tegelijkertijd een specifieke hoop ontnomen. 
Tenminste als de persoon dit onder ogen durft te zien.

Rouwverwerking

Barbelo Uijtenbogaardt 
Hypnotherapeut, peda-
goog en opleider van 
Academie Hypnos
www.hypnos.org

Rouw en hypnotherapie

Je uitspreken in trance 
Als iets niet is uitgesproken bij leven, dan zou dit nog op 
therapeutische wijze in trance kunnen gebeuren: spre-
kend met de overledene (de persoon nog in leven of de 
ziel van nu) op een prettige plek in de natuur die precies 
hiervoor geschikt is. De therapeut kan deze plek vanzelf 
op laten komen bij de cliënt, zodat hij hier samen met 
de ander uit kan spreken wat eerder niet gezegd is. De 
persoon zelf kan weer ademhalen, verder leven.
Indien iets niet ontvangen is, zoals aandacht, liefde of er-
kenning, dan kan op een dergelijke plek in de natuur ‘het 
onvermogen datgene te geven wat zo nodig was’ alsnog 
aan de ziel worden teruggeven. Dit neutraliseert bij de 
persoon in kwestie schuld, minderwaardigheid of andere 
onzekere gevoelens. Hij kan meer zichzelf zijn.
Het bovenstaande kan op dezelfde manier worden 
uitgevoerd indien de persoon nog wel leeft, nadat het 
persoonlijke contact verbroken is.

Als degene die je verloren bent het in het leven moeilijk 
gehad heeft, dan is het lastiger los te laten. En als je blijft 
steken in: “wat als…” of: “had ik kunnen voorkomen 
dat…” dan wordt het als vanzelf zwaarder. De last wordt 
hierdoor minstens verdubbeld.

En als oma nu doodgaat?
Onlangs had ik een meisje in therapie dat bang was dat 
oma zou overlijden. Het verdriet als preventieve rouw 
was groot. Preventieve rouw is helemaal zo gek nog niet. 
Ik zelf  kon wel eens als puber zittend op de fiets heel 
verdrietig zijn, omdat mijn vader mogelijk er een keer 
niet meer zou zijn. Hij werd 93, maar mijn preventieve 
rouw zorgde ervoor dat ik tijdens en na het afscheid 
niet zoveel meer hoefde te rouwen. Het was allemaal al 
gedaan.
Het meisje waar ik het over heb: ze droeg het verdriet 
van oma. “Oma kan het zelf niet dragen”, zo vond zij. 
Oma verborg haar verdriet inderdaad. Het kostte wel wat 
uitleg en de zaak van vele kanten bekijken, voordat het 
meisje in trance het verdriet aan oma kon teruggeven. 
Er was nog wel wat preventieve rouw, maar niet meer zo 
heftig en zwaar als voor de sessie.
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Jong, oud, man, vrouw; het maakt niet uit en het kan ie-
dereen overkomen. Iedereen heeft er wel een beeld bij, 
maar tegelijkertijd hebben veel mensen ook geen idee 
hoe het kan zijn. 

Een paniekaanval kan zich op vele manieren voordoen en 
is niet altijd makkelijk te herkennen. Gebeurt het je voor 
de eerste keer dan kan dat heel heftig zijn. Dusdanig hef-
tig dat je de ambulance belt, omdat je geen idee hebt 
wat je overkomt en je al helemaal niet aan een panie-
kaanval denkt. Waar denk je dan wel aan? Je denkt dat 
er iets mis is met je lijf, soms zelfs dat je een hartaanval 
hebt, omdat een paniekaanval fysiek veel met je doet. Je 
systeem is op dat moment als het ware overbelast en dat 
kan zich op allerlei manieren uiten. Alleen is de oorzaak 
niet fysiek, maar psychisch. Iedereen heeft weleens 
stress, maar soms is de stress te veel of duurt het te lang 
en kan dit een manier zijn waarop je systeem aangeeft 
dat de grens bereikt is. Hartkloppingen, zweetaanval-
len, duizeligheid, moeite met praten, trillen, niet meer 
kunnen zien, hyperventilatie, het idee dat je flauwvalt, 
misselijkheid, overgeven; allemaal manieren waarop je lijf 
aan kan geven dat je een paniekaanval hebt. Ontzettend 
beangstigend als dit je opeens gebeurt en zeker als je 
geen idee hebt wat er met je gebeurt.

Hyperventilatie en zwart voor de ogen
Toen ik op mijn 15e een hyperventilatieaanval kreeg 
dacht ik dat ik hartstikke gek werd en kon ik van ellende 
alleen nog maar met mijn hoofd tegen de muur bonken. 
Als je eenmaal weet wat het is, kan je het met een plastic 

Paniekaanvallen

Nonja Kuyer 
hypnotherapie
www.nonjahypnotherapie.nl

Paniekaanvallen
Het kan iedereen overkomen

boterhamzakje snel weer onder controle krijgen, maar 
heb je het voor het eerst dan denk je dat er iets goed 
mis is met je. Dat is gelukkig niet het geval, maar het be-
tekent wel dat er iets aan de gang is in je leven wat veel 
te veel is. Later bleef het niet bij hyperventilatie. Ik stond 
in een overvolle trein en zag ineens niets meer. Het werd 
totaal zwart voor mijn ogen en ik dacht dat ik neer zou 
gaan. Ik ben gaan zitten op de grond en ben zodra ik kon 
de trein uit gegaan. Dit was mijn eerste echte paniekaan-
val. Helaas volgden er meer.
Het met de trein gaan werd een koppeling en zodra de 
trein er maar aan kwam rijden begon ik al wazig te zien. 
Velen van jullie kennen vast het onderzoek van Pavlov 
met een hond die ging kwijlen bij het zien van eten. 
Vervolgens werd er een koppeling gemaakt tussen eten 
en lichtflitsen en ging de hond ook enkel bij het zien 
van een lichtflits kwijlen. Zo kan het ook werken met een 
paniekaanval. In mijn geval werd de trein gekoppeld aan 
een paniekaanval en zo kunnen er ook allerlei andere 
koppelingen ontstaan, zoals een drukke omgeving of een 
concert als trigger als het je daar gebeurt. In het ergste 
geval kunnen dergelijke koppelingen betekenen dat je 
niet meer (alleen) de deur uit durft en dus nooit meer je 
huis uit komt.

Behandeling
Je kunt goed geholpen worden en werken aan de 
oorzaak van de paniekaanvallen. Ik werk hier veel mee in 
mijn praktijk en je kunt er echt helemaal van af komen. 
Zorg goed voor jezelf en ga ermee aan de slag om te 
voorkomen dat je jezelf gaat beperken vanuit angst. 
Ik was zelf al jaren van de paniekaanvallen af, toen het 
kwartje viel waarom ik ze eigenlijk had. Het was onbe-
wust voor mij een manier om aan te geven dat het toen 
erg slecht met mij ging en ik hulp nodig had. Gewoon-
weg een manier om aandacht te krijgen en zo duidelijk te 
maken wat mensen niet aan mij konden zien.
Een paniekaanval kan om allerlei redenen ontstaan en 
zich op allerlei manieren uiten. Hartkloppingen, duizelig-
heid of niet kunnen zien heeft dus niet altijd een fysieke 
oorzaak. Ik hoop dat je door mijn verhaal eerder iets 
gaat herkennen als een mogelijke paniekaanval en dat 
het je een geruststelling geeft om te weten dat je ermee 
geholpen kan worden.

Op de NBVH-website wordt vaak gezocht naar hypno-
therapie voor de behandeling van angst. Is dat inderdaad 
een geschikte therapie voor deze klachten en hoe werkt 
dat dan?

Uit meerdere onderzoeken komt naar voren dat hyp-
notherapie een versterking kan zijn op het aanbod van 
bestaande behandelingen bij angstklachten. Hypnothe-
rapeuten bieden ook gedragstechnieken aan en juist 
deze combinatie blijkt zeer effectief. Met hypnotherapie 
kunnen vaardigheden worden versterkt om met angst om 
te gaan door verandering van denkpatronen, vergroting 
van de flexibiliteit en het leren omgaan met stress en 
problemen. Vooral bij heftige angst ervaar je eigenlijk 
een vorm van trance, omdat je op dat moment sterk bent 
gericht op je eigen binnenwereld. Hypnotherapie kan 
ook hierom effectief zijn. 

Onbewuste patronen
Daarnaast is hypnotherapie bij uitstek geschikt om onbe-
wuste patronen te achterhalen en aan te pakken. Dat kan 
een eenmalig trauma zijn of een opeenstapeling van nare 
gebeurtenissen, maar ook -deels- aangeleerd angstig 
gedrag en gevoel dat je tijdens je jeugd hebt meegekre-
gen. In de praktijk zie ik ook veel cliënten die negatieve 
emoties in hun dagelijks leven voortdurend negeren, 
iets dat bij uitstek onbewust gebeurt. Het is voor velen 
herkenbaar dat we de vraag hoe we ons nu echt voelen 
niet makkelijk kunnen beantwoorden. Een jeugdtrauma 
of een onveilige jeugd kan hiervan de reden zijn. Veel 
vaker komt voor dat er in je jeugd steeds te weinig of 
vooral negatieve aandacht werd geschonken aan jouw 
angsten, boosheid of verdriet, zodat je gaandeweg ook 
zelf deze onprettige emoties bent gaan negeren. En nu, 
zoveel jaren later ben je daar zo sterk in geworden dat 
je het pas echt opmerkt wanneer je hevige angst ervaart 
of een paniekaanval hebt. Het gevoel dan geen controle 
over de situatie te hebben, kan een versterkende factor 
zijn bij het ervaren van angst. Er kan ook een verband zijn 
met de neiging tot perfectionisme: je wilt goed presteren 
en staat jezelf niet toe om bang of zenuwachtig te zijn. 
Dan negeer je voortdurend deze gevoelens en ook dat 
doe je meestal onbewust. Terwijl je een praatje houdt 
voor publiek of een lastige test aflegt slaat de paniek op-
eens toch toe en zo kun je een steeds heftiger wordende 
angst ontwikkelen.

Patronen doorbreken, vertrouwen herstellen
Met hypnosetechnieken kun je het contact met jouw 
emoties, ook wel je gevoelskant, hernieuwen. Dan hoe-
ven angst- en stressgevoelens steeds minder te pieken 
om door jou opgemerkt te worden en kun je beter in ba-
lans blijven. In de therapie kun je het vertrouwen in jezelf 

Angst

Hypnotherapie bij angstklachten
Helpt dat en hoe werkt het?

Sandra Zuiddam, 
Soulid Mind - Therapie & 
Coaching
www.soulidmind.nl

herstellen en je draagkracht versterken. Belemmerende 
gedachten en overtuigingen kunnen bewust worden en 
vervangen door zelfversterkende en helpende gedachten 
die je zelf formuleert. In de toestand van hypnose sta je 
veel meer open voor dergelijke positieve suggesties en 
juist daarom zijn ze vaak heel effectief. Ook kun je dat-
gene wat je steeds blijft vermijden op een veilige manier 
ervaren, waardoor je er stapsgewijs mee leert omgaan. 
Tenslotte kun je meer grip ontwikkelen op de lichamelijke 
signalen bij angst en stress, zoals hartkloppingen, trillen, 
zweten en een veranderde ademhaling. 

Angst is op zichzelf een nuttige emotie om je te attende-
ren op potentieel bedreigende omstandigheden en die 
motiveert en activeert om je in te stellen op toekomstige 
uitdagingen. Het wordt problematisch wanneer je een 
overmaat aan angst ervaart die in toenemende mate be-
lemmerend werkt. Hoe eerder je hierbij hulp zoekt, hoe 
groter de kans dat je deze klachten snel kunt oplossen. 
Ga je steeds meer dingen vermijden om nog een beetje 
rustig te kunnen voelen, dan is je wereld steeds kleiner 
en je probleem telkens groter geworden. Hopelijk biedt 
dit artikel je hoop en kracht om jezelf te helpen door je 
klacht met hypnotherapie te gaan oplossen!
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worden, minder roken of drinken, nee zeggen, noem 
maar op. We zijn heel gemotiveerd om dat voor elkaar 
te krijgen. Toch lukt het zelden deze voornemens uit te 
voeren en de oorzaak is onze eigen onbewuste tegen-
werking. Je hoort jezelf ineens ‘ja’ zeggen als je ‘nee’ 
bedoelt. Of een derde glas volschenken terwijl je er twee 
met jezelf hebt afgesproken. Hoe brengen we onszelf tot 
andere gedachten? Zelfhypnose is de methode bij uitstek 
om die tegenwerker tot meewerker te maken. Geen strijd 
met jezelf maar samenwerking. Niet nóg meer je best 
doen, maar de onbewuste verbeelding inschakelen. In 
zelfhypnose omzeilen we de ratio en bieden het onbe-
wuste systeem direct suggesties die ons nieuwe gedrag 
bepalen. De weg van de minste weerstand!

Maar hoe werken die suggesties, gaan we die 
dan ineens geloven?
Door gunstige gedachten krachtig te visualiseren zal 
ons onbewuste denken deze willen uitwerken. Ruim een 
eeuw geleden kwam de Franse apotheker Emile Coué 
er achter dat als hij zijn pillen uitdeelde met positie-
ve suggesties de werking verbeterde! Hij stopte met 
het verkopen van pillen en onderzocht hoe suggesties 
werken. Coué ontdekte dat het onbewuste denken de 
krachtigste indrukken probeert uit te voeren, en het daar-
bij steevast wint van wilskracht. Zijn methode ‘toegepas-
te bewuste zelfsuggestie’ laat verbeelding en wilskracht 
juist samenwerken. In zelfhypnose verbeelden we wat we 
willen bereiken en prenten dat direct in het onbewuste. 
Hoe meer het denken omzeild wordt, hoe effectiever de 
suggesties.

Wat zegt de wetenschap hiervan?
Vroeger geloofden wetenschappers dat herinneringen 
eenmalig vastgelegd worden. Nu weten we dat herin-
neringen - opgeslagen als individuele bestanden - elke 
keer na raadplegen kunnen worden gewijzigd voordat ze 
weer worden opgeslagen. Daarom laten we beelden in 

zelfhypnose direct in het onbewuste binnenkomen. Bui-
ten bereik van bewust denken waar gedachten als ‘doe 
ik het wel goed?’, of ‘dat lukt me nooit!’ de beelden juist 
zouden verzwakken. Dus als we willen afvallen en een vi-
sioen hebben van nieuwe passende kleding willen we dit 
niet koppelen aan de verzuchting ‘dat past me nooit’…. 
Hersenscans laten zien hoe de hersenen voortdurend 
nieuwe verbindingen aanmaken en nieuwe koppelingen 
tot stand brengen. Dat verklaart precies de mogelijkhe-
den om in zelfhypnose oude negatieve overtuigingen om 
te buigen. Wie meer wil weten over deze zogenoemde 
plasticiteit van de hersenen verwijs ik naar het werk van 
neuroloog Professor Merzenich. Zowel zijn publicaties 
als trainingen zijn online beschikbaar en bevestigen de 
geweldige mogelijkheden. 

Tenslotte
Zelfhypnose is een beproefde methode die in de praktijk 
al jarenlang wordt gebruikt, en ik hoop dat ik u middels 
dit korte artikel gemotiveerd heb om zelf hypnose te 
leren. Net zoals schaatsen kan dat uit een boekje, maar 
het is efficiënter hiervoor een cursus te volgen of naar 
een hypnotherapeut te gaan. 

Bronnen
Practijk der zelfgenezing (methode Emile Coué) door A. 
de Clercq van Weel 
Praktische Zelfhypnose voor iedereen door Brian Alman 
Diverse publicaties over zelfhypnose door Jos Olgers
Soft-Wired en BrainHQ door Dr. Michael Merzenich 

Bernard Ligtenberg 
Eeuwig stromend water
Praktijk voor hypnose, 
regressietherapie en EMDR
www.zielsveel.nl

Zo diep ontspannen dat je vergeet waar je 
bent, lukt dat iedereen?
Mijn eigen ervaring toen docent Jos Olgers mij de won-
dere werking van de zelfhypnose leerde, was het gevoel 
van een glijbaan af zoeven. Dan in het water plonzen en 
... rust. Cursisten die op hun beurt mijn cursus zelfhyp-
nose volgden noteerden na drie weken: ‘een rustmo-
ment op de dag, meer rust voelen dan enkel de ratio, 
een heerlijke ontspanning van ‘loslaten’, onverwacht 
helemaal van de wereld zijn.’ Dus ja, na enkele weken 
dagelijks oefenen leerde iedereen met zelfhypnose diep 
te ontspannen. Oefenen kost weinig tijd en elke keer dat 
je het doet ontspan je meteen! En als je elke dag één of 
meer momenten van vijf minuten zelfhypnose inbouwt 
krijgt stress minder kans in je leven. 

Hoe kan ik zelfhypnose het beste leren? 
Zelfhypnose is het gemakkelijkst onder de knie te krijgen 
door – net zoals bij schaatsen – steeds dezelfde routine 
te volgen: stap voor stap. Eerst het hoofd erbij houden, 
maar na een paar keer gaat het vanzelf en zonder den-
ken. Het zit dan letterlijk onder de knie, ver van je hoofd. 
In de eerste stap bepaal je het doel, zoals een plek in ge-
dachten nemen waar je rust wilt ervaren. Met de tweede 
stap begint de routine en breng je jezelf in hypnose. 
Daar zijn veel uitgekiende manieren voor, maar alleen al 
het staren in een kaarsvlammetje brengt je gemakkelijk in 
deze toestand. De derde stap is ‘landen’ op de rustplek 
en ontspannen. Hardop uitspreken wat je voelt geeft 
extra aandacht en zo verdieping. Bovendien vertraag je 
door het uitspreken van de woorden afleidende gedach-
ten, die komen daar niet gauw doorheen. Oh ja, bij de 
laatste stap haal je jezelf weer helemaal uit hypnose! 

Hoe werkt dat ontspannen bij zelfhypnose?
In zelfhypnose ontspannen we door concentratie op de 
eigen beleving. Deze sterke concentratie is niet te ver-
gelijken met de ‘ontspannen’ toestand na gebruik van al-
cohol, drugs of slaapmiddelen. Die veroorzaken juist een 
verlaagde concentratie. In zelfhypnose focus je steeds 
meer op je binnenwereld waardoor je op natuurlijke wijze 
in trance raakt, dichter bij je emoties, lichamelijk- en 

onbewust ervaren. Daarom bedenken we een plek waar 
ontspannen vanzelf spreekt, een strand of bloementuin. 
In hypnose krijg je steeds meer het gevoel dat je er echt 
bent waardoor het hoofd rustig wordt en alle spieren 
ontspannen. Daarom voel je je na vijf minuten zelfhypno-
se zo uitgerust en helder. Door dit dagelijks te doen gaat 
het steeds meer vanzelf en dieper. Met verrassingen als 
‘voelen dat je in een luchtbel zit en van boven naar bene-
den kijken’ of ‘het horen van krijsende zeemeeuwen’. 

Zelfhypnose ontspant zo diep omdat ik dichter 
bij mijn onbewuste kom? 
Precies, en door meer onbewust ‘zijn’ komen herinne-
ringen gemakkelijker naar boven. Zoals een cursusdeel-
nemer opmerkte: “Grappig dat er beelden van vroeger 
naar boven komen die ik járen vergeten was”. Omdat je 
in zelfhypnose dichter bij je onbewuste denken bent, ont-
staan regelmatig inzichten die er toen nog niet waren. De 
achtergronden en het handelen van anderen, waarom het 
zo gelopen is en de gevolgen van toen. Ongeveer een 
kwart van de deelnemers kon daarbij zelfs binnen een 
paar weken ‘als vanzelf’ een situatie waarin zij vast zaten 
veranderen! Zoals op het gebied van slapeloosheid, nee 
durven zeggen, snoepen en ontslagverwerking.

Leidt ontspannen met zelfhypnose dan altijd 
tot zelf-therapie?
We kunnen zelfhypnose beperken tot ontspannen, maar 
er kan meer. Behalve dieper ‘in’ de ervaring kun je in 
zelfhypnose op een afstand naar jezelf kijken. Anderen 
die ons waarnemen zien meestal meer dan we onszelf 
bewust zijn. Zonder emotie jezelf objectief observeren 
geeft nieuwe informatie. Misschien wil je daardoor zelfs 
iets veranderen, dat kan. Je kunt ook pijn verlichten met 
zelfhypnose door dit zogenoemde dissociëren: afstand 
nemen van de pijn. De aandacht op iets anders richten 
en ontspannen laat de pijn minder heftig ervaren. 

Welke mogelijkheden biedt zelfhypnose bij het 
veranderen van gewoonten?
We kunnen onszelf soms ongelooflijk in de weg zitten als 
we heel bewust iets belangrijks willen. Afvallen, niet boos 

Zelfhypnose

Zelfhypnose 
Brug naar onbewuste verrassingen 

Uitleggen wat zelfhypnose is aan wie dit nog niet heeft ervaren, is als vertellen hoe chocolade smaakt aan iemand die 
dat nooit proefde. Daarom eerst eens een voorbeeld. Stel je voor, je wilt even relaxen, en voor je het weet zit je aan 
het strand, met je blote voeten lekker in het warme zand. Je geniet van de zon, de zilte geur, het geluid van de bran-
ding, wat een heerlijke rust! En na 5 minuutjes hoor je jezelf zeggen “3, 2, 1 uit hypnose”, je rekt je uit, opent je ogen 
en bent weer … in je eigen woonkamer. Dit soort ervaringen hadden deelnemers aan de cursus zelfhypnose, en aan 
de hand van hun evaluaties komen in dit artikel de volgende vragen aan de orde: 
1. Hoe kan ik ontspannen in zelfhypnose, en waarom werkt dat zo diep?
2. Moet ik daar jaren voor oefenen of lukt het na een paar weken?
3. Hoe kan ik mijzelf in zelfhypnose suggesties geven om concrete doelen te bereiken?
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ze – de anticonceptiepil of gebruiken een hormoonspi-
raaltje. Op het moment dat onze biologische klok 
doortikt en we aan een kind ‘toe zijn’, en daadwerkelijk 
het geluk hebben zwanger te kunnen worden, werken we 
het liefst zo lang mogelijk door. En vergeten vervolgens 
dat de tijd vóór de bevalling een tijd van ‘naar binnen 
keren’ is. Het is dé tijd om een nestje te bouwen. Als ons 
kind dan geboren is, starten we met ons kind nog aan de 
borst alweer met werken. Gaan zo snel mogelijk weer in 
ons ‘denken’ en raken verder verwijderd van ons gevoel. 

Overgang of burn-out?
Als de eerste symptomen van de overgang zich aandie-
nen, denken de meeste vrouwen niet aan de overgang. 
Klachten zoals opvliegers en transpiratieaanvallen treden 
vaak pas rond de menopauze op.  Rondom het veertig-
ste jaar is de hoeveelheid eicellen aanzienlijk geslonken. 
Op dat moment zijn er nog maar weinig eicellen in de 
eierstokken aanwezig, soms nog maar zo’n drie procent 
van de ruim een miljoen eicellen die we bij de geboorte 
meekregen. In de pre-menopauzale jaren, vanaf onge-
veer veertig jaar, lijkt het alsof de eierstokken zo snel 
mogelijk de nog aanwezige eicellen willen afstoten. 
De gevolgen van de hormonale veranderingen zijn voor 
iedereen anders. Dat maakt het voor de meeste vrou-
wen ook zo lastig te begrijpen dat de klachten die zij 
ervaren, symptomen van de overgang kunnen zijn. Veel 
symptomen lijken op burn-out en/of depressie, wat het 
vaak extra lastig maakt om te accepteren dat ‘het’ de 
overgang is. Daarnaast krijgen vrouwen steeds vaker en 
op jonge leeftijd last van het premenstrueel syndroom 
(PMS). De symptomen hiervan – meestal zo’n week voor-

afgaand aan de menstruatie – lijken ook een beetje op 
overgangsklachten. En die schijnt voor deze aan PMS-lij-
dende vrouwen nog lang niet in beeld te zijn.  

Evolutie
Naast vrouwen van het menselijke ras, komen in het 
dierenrijk alleen olifanten- en griendenvrouwtjes in de 
overgang. Alle andere dieren sterven zodra hun voorraad 
eicellen uitgeput is. Volgens de evolutietheorie zijn deze 
vrouwen altruïstisch ingesteld. Ze helpen hun soortgeno-
ten, vooral hun dochters, met het grootbrengen van de 
kleinkinderen. Dus zijn ze nuttig. Volgens de Amerikaanse 
biologe Sarah Blaffer Hrdy lijkt het er – op grond van 
gegevens van volken als de Hazda (volk in Oost Afrika) – 
op, dat ‘oude’ vrouwen meer verzameld voedsel naar het 
kamp brengen dan ze zelf kunnen eten. Vrouwen die zich 
niet langer voortplanten foerageren het langst, graven 
dieper naar wortels en zijn langer bezig met het verzame-
len van bessen en het bereiden van voedsel dan elke an-
dere voedselverzamelaars. En wat ze over hebben geven 
ze aan hun verwanten. In het westen leven wij in een heel 
andere wereld dan bij de Hazda. En zeker heel anders 
dan de vrouwen miljoenen jaren geleden. Ons oerbrein is 
niet zo snel geëvolueerd als het gewone brein. Het denkt 
wellicht nog steeds dat wij, zoals in de oertijd samen 
vruchten zoeken en delen, genieten, onbekommerd met 
vrouwen in een holletje kruipen, zingen, en voor elkaar 
zorgen. Tegenwoordig hollen wij en staan we amper stil. 
Elk verloren minuutje wordt gebruikt. En alles gaat snel. 

Ontkennen van vrouwelijkheid
Eigenlijk leven we niet meer volgens onze cyclus. Sterker 
nog, steeds meer vrouwen slaan de cyclus over. Jonge 
meisjes willen liefst niet meer menstrueren. Want dat is 
lastig, vinden ze. Of vies. Het besef dat zij hiermee hun 
cyclus negatief beïnvloeden, of hun vrouwelijkheid ont-
kennen, is er niet. Massaal slikken we – vaak zonder pau-

De meeste vrouwen ondervinden veel stress 
tijdens de overgang. Vooral na het veertigste jaar 
hebben vrouwen steeds meer moeite om aan de 
dagelijkse verplichtingen te kunnen voldoen. Vaak 
is er al in de jaren voorafgaand aan de overgang 
al veel spanning in het lichaam opgebouwd. Dat 
uit zich onder andere in slaapklachten en ver-
moeidheid. De balans tussen lichaam en geest is 
verstoord, je kunt je niet meer goed concentreren 
of je bent gewoon op. 
Een burn-out ligt op de loer.  

De overgang. Het overkomt alle vrouwen. En zoals puberteit en zwangerschap is de overgang een belangrijke periode 
in het leven die vaak gepaard gaat met flinke hormoonschommelingen. Opvliegers, transpiratieaanvallen, wisselen-
de stemmingen en slapeloze nachten zijn slechts enkele van de klachten waarmee zo’n 80 procent van de vrouwen 
tijdens deze levensfase worstelen. Onbekendheid én de taboesfeer waarin deze hormonale transformatie en de 
hiermee samenhangende levensfase samenhangen, maken onzeker. Veranderende hormoonspiegels beïnvloeden je 
intuïtie, emotie, motivatie, genot en je emotioneel geheugen. En die invloed zet je aan tot veranderingen in je leven. 

De overgang

De overgang: hypnotherapie helpt! andere overgangsklachten. 
Hypnotherapie en zelfhypnose zijn fantastische metho-
den waarmee opvliegers met maar liefst 75 procent 
kunnen verminderen, zo blijkt uit wetenschappelijk 
onderzoek in het National Center for Complementary 
and Alternative Medicine (zie kader). Daarnaast kan 
hypnotherapie helpen met de aanpak van niet verwerkte 
emoties, slapeloosheid, oude, diep gewortelde patro-
nen, overlevingsstrategieën en overtuigingen. 

Marijke Brouwers
Praktijk IntoFlow
www.intoflow.nl

*bronnen: 
Clinical hypnosis in the treatment of postmenopausal hot 
flashes: a randomized controlled trial http://journals.www.
com/menopausejournal/Abstract 
Christianne Northrup ‘De overgang als bron van kracht’
Leen Steyaert ‘Stralend door de menopauze’ 
Gezondheidsnet.nl 

Het wetenschappelijk onderzoek van het National 
Center for Complementary and Alternative Medici-
ne* : 

Tijdens dit gerandomiseerd onderzoek met contro-
legroep werden vrouwen gedurende vijf wekelijkse 
sessies onder hypnose gebracht. Tijdens de hyp-
nose ontvingen zij suggesties voor mentale beel-
den van koelte, een veilige plek en ontspanning. 
Daarnaast kregen deze dames een hypnotische 
geluidsopname met de opdracht deze dagelijks te 
beluisteren. Ook de controlegroep nam deel aan vijf 
sessies – maar dan over gestructureerde aandacht – 
en kreeg een geluidsopname met informatie. 

Alle vrouwen hielden een opvliegerdagboekje bij. 
Daarnaast maakten zij gebruik van een apparaatje 
dat de frequentie en de ernst van de opvliegers 
opnam. 
Na twaalf weken rapporteerden de vrouwen uit de 
hypnosegroep 75 procent minder opvliegers; in de 
controlegroep was dit 13 procent.  Ook de ernst 
van de opvliegers was beduidend minder in de 
hypnosegroep. Zowel bij de zelfrapportage als de 
objectieve meetmethode. 

We rennen en vliegen van hot naar haar en nemen de 
tijd niet meer om naar ons gevoel te luisteren. Blijven in 
oude, vastgeroeste patronen hangen en vergeten om 
eerst goed voor onszelf te zorgen. 

Transformatie
En als dan onze zorghormonen - de oestrogenen - en het 
progesteron ons langzamerhand in de steek laten, dan 
dreigt de overgang onze ondergang te worden. Vooral 
als onze bijnieren - als gevolg van jarenlange stress - 
inmiddels helemaal uitgeput zijn. 
Diep van binnen in je lijf vindt een verschuiving plaats in 
je hormoonhuishouding waardoor je temporale kwabben 
en limbisch systeem worden beïnvloed. Je emotionele 
geheugen wordt getriggerd en oude, niet verwerkte 
emoties komen als vanzelf aan de oppervlakte. 
Het mooie aan de overgang is, dat deze fase letterlijk 
een transformatieperiode is. Het is een overgang van 
vruchtbare periode naar onvruchtbare periode. Het is 
ook de geboorte van het vergroten van je oorspronkelij-
ke potentieel, van grotere wijsheid. Een tijd van inkeer, 
loslaten van oude gewoonten en controle. Loslaten van 
je kinderen, afscheid van je jonge meisjesjaren en je 
vruchtbaarheid. De verschuiving in je hormoonhuishou-
ding kan je tijdelijk uit balans brengen. Maar uiteindelijk 
kom je in je kracht. 

Hypnotherapie biedt veel mogelijkheden voor vrouwen 
in de overgang. Met hypnotherapie creëer je innerlijke 
rust. Het helpt je de grootste veroorzaker van hormoon-
disbalans, stress, te reduceren. Verminder je de stress, 
dan verminder je opvliegers, transpiratieaanvallen en 

De overgang
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Adoptieverhalen spreken tot de verbeelding. Ze be-
lichten vaak ofwel een schrijnende probleemsituatie, 
ofwel een geromantiseerd ‘happy end’. Denk maar aan 
populaire tv-programma’s als Spoorloos en Met Open 
Armen. Maar wat betekent het nu eigenlijk écht voor de 
geadopteerde zelf?

Adoptie

Elly van der Wardt 
MEREVAIK 
Psychodynamische Therapie
www.merevaik.nl

Adoptie impliceert dat een kind eerst is afgestaan, 
oftewel fysiek is afgesneden van zijn natuurlijke wortels. 
In navolging van psychotherapeut Nancy Verrier (The 
Primal Wound, 1993) noem ik dit het ‘oertrauma’ van de 
geadopteerde. Tussen een moeder en haar kind ontstaat 
reeds in de baarmoeder een intense lichamelijke, emo-
tionele en geestelijke band, die zich gewoonlijk voortzet 
in de bindingsperiode na de geboorte. Vroegtijdige 
verbreking van deze natuurlijke band heeft een enorme 
impact op het kind. 

Meervoudig verlies
Maar een geadopteerde is, behalve zijn of haar geboor-
temoeder, nog veel meer kwijtgeraakt: de geboortevader 
(of deze nu wel of niet in beeld was; 50 procent van het 
kind komt voort uit vader), alle verdere biologische fami-
lieleden en - bij interlandelijke adoptie - het eigen land, 
de taal en de cultuur. Het zijn verlieservaringen die in het 
onderbewuste van het kind worden opgeslagen. Het 
jonge, ontwortelde kind is op zichzelf aangewezen en 
heeft slechts één ding te doen: overleven. Met bewon-
dering moet worden vastgesteld hoe goed de meeste 
geadopteerden daarin slagen! Ze wenden al hun flexibili-
teit aan om te kunnen opgroeien in een ander familiesys-
teem, en dan vaak ook nog in een ander land en cultuur. 

Bijzondere kwaliteiten
Flexibiliteit, aanpassingsvermogen is een kwaliteit waar-
over vrijwel alle geadopteerden beschikken. Drie jaar 
geleden heb ik onderzoek verricht naar ervaringen van 
volwassenen die als kind werden geadopteerd. Sindsdien 
heb ik meerdere geadopteerden, van jong tot oud, als 
psychodynamisch therapeut mogen begeleiden. Daar-
naast put ik uit eigen ervaring als adoptiemoeder van 
een dochter en een zoon uit Taiwan. Wat ik vaak tegen-
kom bij geadopteerden, is hun grote zelfstandigheid en 
onafhankelijkheid. Ze voelen zich zeer verantwoordelijk 
en werken hard, ze vertrouwen sterk op hun intuïtie en ze 
hebben een groot inlevingsvermogen. Net als flexibiliteit 
zijn dit kwaliteiten die als overlevingsfunctie lijken te zijn 
ontwikkeld: de afgestane baby moest wel voor zichzelf 
vechten én een gevoelige antenne voor zijn omgeving 
ontwikkelen, ter vergroting van zijn overlevingskansen. 
Op latere leeftijd vormen deze bijzondere kwaliteiten een 
‘gouden kans’ om iets geheel eigens neer te zetten in de 

Verbonden in gemis
Erkenning van het oertrauma bij 
adoptie

wereld. Maar voor het zo ver is, moet meestal nog wel 
worden gedeald met het pijnlijke stuk van het oertrauma.

Overlevingsstrategieën
Het trauma van verlies en ontworteling behelst een zeer 
scherpe pijn van gemis en verdriet, intense verlatenheid 
en alleen-zijn. Voor de meeste geadopteerden is dit trau-
ma te groot om zomaar te kunnen toelaten. Dus bescher-
men ze zichzelf met onbewust gevormde overtuigingen 
en gedragingen die voorkomen dat de traumatische 
pijn wordt gevoeld. Een voorbeeld hiervan is mentale 
ontkenning, geuit als desinteresse in de eigen herkomst. 
Andere overlevingsstrategieën zijn bijvoorbeeld: zichzelf 
wegcijferen ten opzichte van anderen (pleasen) of juist 
ongeremde woede naar adoptieouders of buitenwereld 
(acting out). In beide gevallen is de onderliggende func-
tie het verkrijgen van controle, ter voorkoming dat men 
nogmaals wordt afgewezen. De angst voor afwijzing en 
kritiek is het meest basaal, en wordt breed herkend. Zelfs 
als sprake is van veilige hechting, positief zelfbeeld en 
open communicatie over adoptie, hebben geadopteer-
den toch meer dan gemiddeld behoefte aan bevestiging, 
veiligheid, zekerheid en controle.

Erkenning en verbinding
De strategieën zijn zeer effectief, maar het langdurig 
onderdrukken van verdriet, angst en boosheid kan leiden 
tot psychische en/of lichamelijke klachten. Denk hierbij 
aan depressie, burn-out, stress, dwangneurose, eczeem, 
buikpijn, migraine, etc. Nodig is de volledige erkenning 
van het oertrauma en het opnieuw integreren van de bio-
logische en culturele wortels in hun leven. Deskundige 
therapeutische begeleiding kan geadopteerden helpen 
om de traumatische pijn te verwerken en zich opnieuw te 
verbinden met hun herkomst, waardoor zij zich innerlijk 
weer compleet gaan voelen.

Ik mis je,

Maar toch voel ik dat je bij me bent.

Als ik fiets of als ik loop, overal. 

Dan waait het hard, ik doe mijn jas dicht

En het stopt met waaien. 

Dan denk ik aan jou,

Dat jij dat voor me deed.

Je hoeft niet verdrietig te zijn, 

Ik voel me goed.

Ik mis je. 

Yasmin Min-Shao (13) 

Ervaring van ouders
Als baby al, had onze zoon last van buikkrampen. En 
waar bij een ander poeder of druppel hielpen… bij hem 
niet. Ook als peuter en kleuter had hij altijd buikpijn.
Wij ouders, merkten wel heftigere reacties op bepaalde 
voeding, bijvoorbeeld melk. Dit vervingen wij door soja. 
En tarwebrood vervingen wij door speltbrood. Toch bleef 
de buikpijn. Vanaf het moment dat hij ’s morgens wakker 
werd had hij  al buikpijn. En soms zo heftig, dat hij krom 
liep van de pijn en moest huilen. Toen hij 8 jaar was, wer-
den we doorverwezen naar de kinderarts. Ook die kon na 
vele (vervelende) onderzoeken niets vinden. Als ouders 
ben je niet gelukkig als je kind met buikpijn opstaat, er 
mee in slaap valt en er zelfs ’s nachts wakker van wordt.
Toen hij 11 jaar was, zijn we opnieuw naar de kinderarts 

Chronische buikpijnklachten
Eén op de tien kinderen wereldwijd en vijf tot 20 % van 
de kinderen in Nederland heeft last van ernstige, niet te 
verklaren buikpijn. Dit noemen we onbegrepen buikpijn-
klachten. Ook kunnen kinderen overgevoelig reageren 
op voeding, spanning en emoties. Dit wordt prikkelbaar 
darmsyndroom genoemd. De klachten zijn van invloed 
op het dagelijks leven onder andere schoolverzuim en 
het missen van leuke activiteiten. Wetenschappelijk 
onderzoek (Dr. Benninga, dr. Vlieger en hypnotherapeut 
mevr. Frankenhuis, 2007) heeft aangetoond dat hyp-
notherapie effectief is bij kinderen met het prikkelbare 
darmsyndroom en onbegrepen buikklachten.

Hypnotherapie
Hypnotherapie wordt steeds meer toegepast als aan-
vulling op de reguliere behandeling.  Het kan namelijk 
zijn dat medicijnen en voedingsadviezen onvoldoende 
helpen. Tijdens hypnotherapie leert je kind zijn darmen 
beter onder controle krijgen. Pijn en stress worden ver-
minderd en verdwijnen zelfs vaak helemaal. Het dagelijk-
se leven kan weer worden opgepakt en het zelfvertrou-
wen neemt toe.

Het behandelprogramma
De meeste kinderen worden verwezen door een (kinder)
arts. Om voor behandeling in aanmerking te komen 
is een schriftelijke diagnose nodig van de huisarts of 
specialist. De behandeling bestaat uit ca. zes consulten 
gedurende drie maanden. Er wordt uitleg gegeven over 
de behandeling en er wordt besproken wat er van jou en 
je kind wordt verwacht. Er wordt samen gestart en afge-
rond om te praten hoe het gaat. De oefeningen vinden 
in principe alleen met je kind plaats. Het idee erachter is 
dat je kind zelf controle gaat krijgen over zijn/haar buik.
Thuis wordt er verder geoefend. Zo is het resultaat van 
de behandeling optimaal.

De ervaring is dat kinderen deze oefeningen leuk vinden 
en met plezier doen, omdat ze zich er prettiger door 
voelen. Deze oefeningen hebben immers een gunstige 
invloed op de darmwerking. Zoals een ouder het kern-
achtig verwoordt: ‘Onze dochter had lange tijd last van 
hoofdpijn, buikpijn en kon moeilijk in slaap komen. Na 
acht sessies kan ik met trots vertellen dat onze dochter 
geen klachten meer ervaart en elke avond rustig in slaap 
valt.’

PDS

Hypnotherapie voor kinderen met PDS
Prikkelbaar darmsyndroom en chronisch onbegrepen buikklachten

Tilly van Dijk 
Praktijk Vlinderconsult, 
hypnotherapie voor kinderen 
en volwassenen. 
www.vlinderconsult.nl 
www.medischehypnose.nl 
www.hypnosevoorkinderen.nl 
www.hypnosebijbuikpijn.nl

gegaan en weer werd er niets gevonden. Zij adviseerde 
ons om eens aan hypnotherapie te denken. En zo kregen 
wij een verwijzing voor medische hypnose. We stonden 
er wel voor open, maar wisten niet goed wat we konden 
verwachten. Na een heldere uitleg wat het inhield, kreeg 
onze zoon al bij de eerste keer een oefening mee. Zo 
kon hij tenminste zelf aan de gang.

Elke keer als we kwamen kreeg hij een andere oefening 
mee en kreeg zo verschillende oefeningen aangebo-
den. Deze deed hij iedere avond in bed. Hij raakte er 
ontspannen door, sliep makkelijker in en zijn buikpijn 
verminderde met de week. Hij had al zo lang last van zijn 
buik en nu, na zes sessies was de buikpijn helemaal ver-
dwenen! We konden haast niet geloven dat het zo snel 
en eigenlijk heel gemakkelijk werkte. Het was voor ons 
een bezonder gevoel om onze zoon na 11 jaar zonder 
buikpijn te zien.
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houding waardoor meiden tegen haar op gingen kijken. 
Nu pest ze niet meer, maar haar pantser is gebleven. 
Van buiten lijkt ze een zelfverzekerde en knappe meid. 
Iemand die de wereld aan kan. Van binnen is Hazel ech-
ter een onzeker en bang vogeltje. Een jonge vrouw die 
opkijkt tegen meiden die foto’s van zichzelf posten. Maar 
ook een jonge vrouw die foto’s van zichzelf post in de 
hoop op likes, positieve reacties en meer volgers. 

Hazel heeft hard gewerkt aan zichzelf. Middels EMDR 
heeft ze de lading van haar pestverleden afgehaald. Ze 
is stapje voor stapje gaan kijken waarom zij waardevol 
is en waar haar kwaliteiten liggen. Ze durft naar zichzelf 
te kijken en kan zelfs soms zeggen dat ze mooi is of iets 
goed kan. Toch blijft het lastig. De drang om anderen te 
volgen en te bewonderen is er nog steeds, waardoor de 
onzekerheid de kop weer kan opsteken.

Kimberly
Kimberly herkent de drang om te volgen en de onze-
kerheid. Ook zij is jarenlang gepest waardoor ze zichzelf 
lelijk en te dik is gaan vinden. Ze wil dunner worden, eet 
amper en geeft over waardoor ze in een maand tijd tien 
kilo is afgevallen. Haar masker is letterlijk een masker. 
Met veel make-up maskeert ze haar onzekerheid. Kim-
berly voelt zich doodongelukkig en voelt zich eenzaam 
en niet gezien.

Steeds jonger, vaak al vanaf het moment dat kinderen 
een mobiele telefoon krijgen, wordt fanatiek gebruik 
gemaakt van social media. Dagelijks zien kinderen en 
pubers beelden of filmpjes van jongens en meiden die 
schijnbaar het perfecte leven leiden. De mensen met de 
meeste volgers posten foto’s terwijl ze winkelen, gepo-
seerd en volledig opgetut aan een cocktail nippen, of 
hun work out doen met hun gesponsorde sportschoenen. 

Het lijkt de perfecte wereld. Echter, schijn bedriegt. Mei-
den als Essana O’Neill en Angelina Sehlin zijn prachtige 
meiden met een heleboel volgers en sponsors. Ze ver-
dienen veel geld met het posten van foto’s en filmpjes. 
Echter beiden vertellen dat ze vanuit een gevoel van 
onzekerheid een masker optrokken. Een masker waar-
mee ze onzekerheid verbloemden. Met likes en steeds 
meer volgers hoopten ze een gevoel van zelfwaardering 
te krijgen. Maar zelfs bij 500.000 volgers bleef de zelf-
waardering uit. De omgang met beroemdheden en het 
verdienen van veel geld leverde niet het geluksgevoel 
op wat zij zo graag hadden willen ervaren. Het gevoel 
van gezien worden, het gevoel van er mogen zijn. Ze 
vertellen hun verhaal op Youtube en geven aan dat ze 
zichzelf compleet kwijt geraakt waren in de wereld van 
social media. 

Bekendheid
De vraag is of deze problematiek iets is van de laatste 
decennia. Twintig jaar geleden kon er wellicht nog niet 
gevolgd of gepost worden, maar er waren wel bekend-
heden zoals acteurs en popidolen die je bewonderde. 
Die popidolen en acteurs waren echter mensen op 
afstand. Je had een poster op je kamer hangen, je ging 
naar een popconcert of nieuwste film maar dat was dat. 
Ze woonden niet bij je om de hoek. 
Door de komst van de social media werd het voor 
iedereen mogelijk om bekend te worden. Van je buur-
meisje tot je klasgenoot; iedereen kon beroemd worden. 
Door het maken van mooie selfies en het creëren van de 
perfecte wereld kon je jezelf voor anderen interessant 
maken. Je kon likes en volgers krijgen en er bovendien 
zelfs geld mee verdienen. Het maakte je (een beetje) 
beroemd. Vooral voor pubers, die graag ergens bij willen 
horen en vaak onzeker zijn, is dit natuurlijk interessant. 
Want hoe fijn is het als je te horen krijgt, dat je er leuk 
uitziet of dat je interessant genoeg wordt bevonden om 
te volgen. En het kan in principe ook geen kwaad. Als je 
maar ziet hoe de realiteit is. Als het posten of volgen niet 

ten kostte gaat van het emotioneel en lichamelijk welbe-
vinden. Want als dit wel het geval is, dan is er duidelijk 
nood aan hulp.

Hazel
Hazel is een van de meisjes uit onze praktijk die zelf 
aangeeft hulp nodig te hebben. Ze is zeventien jaar. Als 
zij mijn praktijk binnenloopt valt haar schoonheid en 
verzorgde uiterlijk op. Ze is slank, heeft lang verzorgd en 
gestyled haar en heeft zorgvuldig wat make-up opge-
bracht. Hazel draagt mooie kleren en de nieuwste snea-
kers. De belangrijkste reden dat Hazel bij mij komt, is 
omdat zij zichzelf helemaal niet mooi vindt. Dagelijks kijkt 
ze naar meisjes die ze volgt op instagram. Ze is erdoor 
geobsedeerd. 
Ik vraag haar meisjes te laten zien naar wie ze kijkt. Hazel 
laat mij zien wie zij volgt. Ik zie meiden die slank zijn 
maar die zichtbaar allemaal iets aan hun lichaam heb-
ben laten veranderen. Borstvergrotingen, implantaten in 
billen, fillings in jukbeenderen en botox. Hazel geeft aan 
dat ze dit ook wil. 

Lichaam veranderen
Ik kan mij over het algemeen best goed verplaatsen in 
cliënten maar nu kijk ik haar even verbaasd aan. Wat 
zou ze dan willen veranderen? Hazel legt het aan mij uit. 
‘Mijn borsten zijn veel te klein’, zegt ze, ik wil van een B 
naar een D. Ik heb een rimpel tussen mijn ogen die ik 
weg wil halen met botox en mijn lippen wil ik voller laten 
maken met een filler. Ik vraag aan haar hoe haar omge-
ving reageert als ze hen vertelt wat ze graag zou willen. 
“Mijn vader maakt mij dood als ik ook maar iets aan me-
zelf wil veranderen”, zegt ze. “Hij zegt dat hij een mooie 
meid op de wereld heeft gezet. Hij wil niet dat ik mezelf 
verpest. Mijn vriendinnen daarentegen snappen mij. Zij 
kijken ook naar al die meiden op instagram en zij willen 
ook allemaal dolgraag zichzelf veranderen.” Ik vraag aan 
haar of ze daadwerkelijk denkt dat ze door die verande-
ringen gelukkiger zal zijn. Hazel kijkt peizend voor haar 
uit: “Ik denk het niet”, zegt ze.

Pesten
In de weken die volgen kijk ik samen met Hazel naar de 
onderliggende problematiek van haar onzekerheid. In 
het verleden is zij een langdurige periode structureel 
gepest. Na deze periode is ze anderen gaan pesten. Het 
pesten werd een overlevingsmechanisme om in ieder 
geval zelf niet gepest te worden. Hazel creëerde een 

Dagelijks worden jongeren blootgesteld aan social media. Twitter, Instagram, Facebook of Snapchat zijn niet meer 
weg te denken op de laptop, mobiele telefoon of Ipad. De invloed van social media is enorm groot. Dagelijks komen 
er bij ons in de praktijk pubers, adolescenten of jong volwassenen met problemen als onzekerheid of negatief zelf-
beeld. Deze problemen worden versterkt door beelden of filmpjes die online worden verspreid. 

Onzekerheid

Plastic fantastic?

Een eetstoornis als anorexia nervosa of boulimia wordt 
volgens mij niet gecreëerd door de social media, maar 
kan er wel door versterkt worden. Kimberly was al onze-
ker door haar verleden maar door extreem dunne meisjes 
te volgen op instagram wordt de onzekerheid versterkt 
en wil ze er net als hen dun uitzien. Gevolg is nog minder 
eten en vaker overgeven. Ook Kimberly is hard aan het 
knokken tegen de negatieve overtuigingen die zij zichzelf 
heeft eigen gemaakt. Want, als je jezelf lelijk en dik vindt, 
helpt dit niet mee om gezond en evenwichtig te leven. 
Het is een zware weg maar de wil om anders te denken 
en daarmee te veranderen is er.

Relativeren
De social media kun je niet uitschakelen en dit hoeft 
natuurlijk ook niet. Maar kinderen en jongeren bewust 
maken van de waarheid achter de social media helpt wel 
om te relativeren.  Niets is wat het lijkt. Drang naar de 
zogenaamde perfectie is geen garantie voor geluk.

Irene Heim
Praktijk Irene Heim
www.ireneheim.nl

‘Het lijkt de perfecte wereld. Echter, schijn bedriegt.’ 



Hypnotherapie • 2018/201934

www.phoenixopleidingen.nl

Ik geloof 
dat ik geen groter geschenk 
kan ontvangen
dan door de ander
te worden gezien, 
te worden gehoord,
te worden begrepen 
en aangeraakt.

Het grootste geschenk
dat ik kan geven is
de ander te zien,
te horen, te begrijpen, aan te raken.
wanneer dat gebeurt
voel ik
dat er contact is gelegd. 

Virginia Satir

Phoenix Opleidingen
 

Hoelang voel jij je al zo moe? Hoelang loop je al rond 
met het gevoel dat je anders bent? Hoe vaak heb je het 
gevoel dat je niet gezien of gehoord wordt? Hoe vaak 
wordt er niet tegen je gezegd dat jij het altijd moeilijker 
maakt dan nodig? Of hoe vaak wordt er tegen je gezegd: 
“stel je toch niet zo aan”.

Je hebt het gevoel vast te zitten en dat je niet wordt 
begrepen. Je voelt je vaak eenzaam. Je gaat steeds 
meer aan jezelf twijfelen en denkt soms dat je gek bent. 
Dat terwijl
• je heel veel in je mars hebt en je snel in de gaten 

hebt wat er moet gebeuren
• je creatief en oplossingsgericht bent
• je anderen makkelijk aanvoelt, weet wat ze nodig 

hebben
• je naar diepgaande contacten streeft

HSP

Yvonne Koolen
Praktijk Innerlijk Bewust
www.innerlijkbewust.nl

Van overleven naar leven
Hypnotherapie als hulp bij HSP

“Misschien is al het verschrikkelijke in zijn diepste wezen ‘iets’
hulpeloos, dat om onze hulp vraagt.”

Carl Gustav Jung

bij HSP’ers gebeurtenissen die schokkend of pijnlijk zijn 
extra hard  binnenkomen, zijn ze bevattelijk voor een 
psychische kwetsing. Zij hebben meer tijd nodig om te 
herstellen, waar soms met onbegrip en irritatie op wordt 
gereageerd, wat weer als extra pijnlijk wordt ervaren. Zo 
kan er een achtbaan van emoties ontstaan van: verdriet, 
angst, machteloosheid, schuldgevoel, onbegrip en 
boosheid.

Zelfbescherming
Heel belangrijk voor een HSP’er, is leren omgaan met je 
sensitiviteit en de emoties die er zijn. Je wilt je staande 
houden in deze wereld. Je hebt uit zelfbescherming 
muren om je heen gezet om de pijn niet te voelen, dit 
kost veel energie. De muren houden je helaas niet alleen 
bij de pijn weg, maar ook vaak bij gevoelens zoals liefde 
en schoonheid. Deze muur laat ook niet toe dat je liefde 

Je ervaart emoties, die je 
van het ene op het andere 
moment volledig uit het veld 
doen slaan, terwijl je eigenlijk 
de draaiende kracht achter 
veel dingen bent. Je voelt je 
een ‘Drama Queen’. Terwijl je 
eigenlijk heel goed weet wat 
je allemaal wilt, hoe je het wilt 
en goed bent in dat wat je 
doet, word je overvallen door 
onzekerheid en faalangst. Je 
blokkeert. Je hebt het gevoel 
dat je niet goed genoeg 
bent, dat je vastzit. Misschien 
herken je al veel van wat hier 
boven staat bij jezelf. Dit is 

maar een kleine greep aan symptomen die erop kunnen 
wijzen dat je een Hoog Sensitief persoon (HSP) bent (je 
kunt hiervoor een test doen die je op de website kunt 
vinden).
Uit onderzoeken van onder andere Elaine N. Aron 
(Psycholoog) is naar voren gekomen dat ongeveer 20% 
van de wereldbevolking externe prikkels op een andere, 
diepere, intensievere manier verwerkt en analyseert. Zij 
merken veel op, zijn invoelend, slim, intuïtief, creatief, 
nauwgezet en gewetensvol. Er is ook gebleken dat 
personen met HSP in het dagelijks leven meer stress, 
depressieve gevoelens, angstgevoelens en meer licha-
melijke ongemakken ervaren dan niet HSP’ers. Doordat 

voor jezelf kunt voelen. Als de muur plots instort word je 
overstroomd door verwarrende en soms verpletterende 
emoties. Het kan dan gebeuren dat je ziek wordt, over-
spannen raakt of in een burn-out terecht komt.

Bewustwording
Door je bewust te worden wat er in je onbewuste ligt 
weggestopt, en deze pijnlijke ervaringen gaat verwerken 
wordt er een proces opgestart die de HSP’er weer krach-
tig maakt en de voordelen van HSP leert benutten. Je 
psyche wordt geheeld en je kwaliteit van leven verbetert 
voel- en zichtbaar. Als ervaringsdeskundige kan ik je zeg-
gen dat dit het beste is wat je als HSP’er kan overkomen.
Hypnotherapie aangepast op de verwerking van de 
HSP’er is een zeer doeltreffende therapie, waarbij het 
gaat om het onbewuste te bevrijden van pijnlijke erva-
ringen. Dit in combinatie met Ik-versterkende ondersteu-
nende technieken wordt het leven van een HSP’er weer 
zoals het hoort te zijn, ‘fijn’. Je gaat weer genieten van 
de kleine dingen om je heen. Je hebt meer plezier. Je 
eigenwaarde, zelfvertrouwen en liefde voor jezelf stijgen. 
Je ervaart rust in je hoofd en lichaam en je hebt genoeg 
energie om je eigen levensplan te bepalen, zodat je 
geen onderdeel meer bent van het plan van een ander.
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