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Lente
De eerste Teth van 2010 is weer op de mat  
gevallen. Terwijl ik dit schrijf is het kabinet gevallen; 
en de sneeuw is eindelijk gesmolten. De vogels 
maken lawaai in de tuin, het klinkt als een voor-
bode van de lente en van nieuwe dingen die  
komen gaan. Hoewel de vormgeving van de Teth 
nog steeds in ontwikkeling is begint één en ander 
gaandeweg vaste vorm te krijgen. 
In deze editie mogen we binnenkijken in de prak-
tijk van Lucia Paz-Hernández. Vera Mulder volgde 
bij Els Grimminck een workshop over behandeling 
van vrouwen met posttraumatische stressreacties 
na een bevalling, en rondde dit af met een  
interview. Jan Keppel Hesselink houdt zoals  
gewoonlijk de wetenschappelijke ontwikkelingen 
rondom het complementaire segment nauwlet-
tend in de gaten. In zijn tekst beschrijft hij 2009 als 
“het jaar van wetenschappelijke doorbraak van 
hypnotherapie”. Mieske van Eck vertelt over de pas 
uitgekomen spannende thriller Hypnose van Lars 
Kepler. Dit boek geeft een serieuze beschrijving 
van het werk van een hypnotiseur en maakt de 
problemen waar een hypnotherapeut mee te  
maken kan krijgen inzichtelijk. Posttraumatische 
stress is ons bekend, terwijl daarnaast tegenwoor-
dig ook steeds meer aandacht wordt besteed aan 
posttraumatische groei. In het essay Verandering 
als levenskunst wordt hier dieper op ingegaan. 
We lezen een integrale visualisatie van de hand 
van Barbelo Uijtenbogaardt uit haar pas uitge-
komen boek voor de therapeutische praktijk. Met 
deze teksten en de verdere mededelingen, de 
Boekbesprekingen en de Wetenswaardigheden, 
wens ik iedereen veel leesplezier! 

Ingrid Mehrtens 
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Wat is je achtergrond?
Mijn naam is Lucia Paz-Hernández. Ik ben geboren in Venezu-
ela en studeerde daar psychologie. Ik woon sinds 1989 in 
Amsterdam en bouwde hier een carrière op in de ICT sector. Ik 
heb altijd gewerkt voor internationale bedrijven zoals Adobe 
Systems, Intergraph, Compaq en later Hewlett-Packard. Tot 
2007 vervulde ik diverse internationale management functies.
Mede door de hectiek van mijn baan ben ik altijd gefascineerd 
gebleven door het onuitputtelijke vermogen van de menselijke 
geest en de weerbaarheid van onze hersenen. Ik ben daarom 
in 2003 de Opleiding Hypno-Psychotherapie gestart bij BGL 
& Partners in Hoofddorp. In 2007 ging ik een stap verder en 
volgde de opleiding: Neurofeedback Clinician, bij EEG Info in 
Californië (V.S.).

Hoe kwam je in aanraking met hypnotherapie?
Dit is echt een typisch verhaal. Ik ben iemand die ervan geniet 
om een beetje in de anonimiteit te blijven. Tegelijkertijd maak 
ik keuzes die mij voor het voetlicht brengen. Zo heb ik in mijn 
vorige ‘arbeidsleven’ vaak voor internationale gezelschappen 
mogen spreken. Hier genoot ik altijd van totdat ik tijdens een 
belangrijk evenement in Nederland een taalfout maakte in 
mijn toespraak en vervolgens een totale black-out kreeg. Ik 
kon daarna niet meer in het openbaar spreken zonder panie-
kerig te worden. Ik heb toen besloten naar een hypnothera-
peut te gaan. Net zoals vele cliënten hoopte ik toen in één 
sessie klaar te zijn. Zoals je je kunt voorstellen was dat niet het 
geval. De therapie was heel productief en mijn nieuwsgierig-
heid naar het vakgebied was voorgoed gewekt! 

Sinds wanneer werk je in eigen praktijk?
In 2007 heb ik het roer omgegooid en ben ik me voor 100% 

Ik ben altijd gefascineerd  
gebleven door het 
onuitputtelijke vermogen 
van de menselijke geest 
en de weerbaarheid van 
onze hersenen.
 

gaan toeleggen op mijn leven als hypnotherapeut. Ik huurde 
een praktijkruimte in een prachtig deel van Amsterdam en 
opende BestOfYourself.

Kun je een bijzonder voorval vertellen uit je praktijk?
Afgelopen voorjaar kwam een jonge vrouw bij mij in de praktijk. 
Zij is één van de slachtoffers van de enclave in Herzegovina. 
Ondanks haar traumatische verleden is ze in staat in Nederland 
een leven op te bouwen. Ze zit inmiddels in het derde jaar van 
haar universitaire studie in Amsterdam. Door een gewelddadi-
ge overval in maart 2009 werd haar traumatische verleden weer 
geactiveerd. Dit immobiliseerde haar, zij wilde zelfs haar studie 
opgeven. Door ons werk samen is zij weer in staat haar leven op 
te pakken. Ze kan nu met vernieuwde energie verder met haar 
leven. Een prachtig voorbeeld van de kracht van ons vak.

Wat is jouw sterkste eigenschap als therapeut?
De combinatie van mijn achtergrond in het bedrijfsleven, mijn 
opleiding en ervaring, maakt het mogelijk dat ik me goed kan 
inleven in een zeer gevarieerde groep cliënten, van directeur 
tot kunstenaar tot huisvrouw. Omdat ik naast mijn beheersing 
van de Nederlandse taal ook nog tweetalig ben opgevoed 
(Spaans en Engels) spreek ik letterlijk en figuurlijk de ‘taal’ van 
mijn cliënten. Het resultaat is een zeer goed rapport dat 
essentieel is voor een succesvolle therapie.

Heb je een goede raad voor beginnende therapeuten?
Beginnende therapeuten denken vaak dat ze de sessie zelf ‘moe-
ten’ dragen en tot een succes moeten brengen. Het is goed te 
bedenken dat het nooit om jou gaat maar om de cliënt, dat daar 
je voortdurende focus ligt. Dan heb je rust en vertrouwen 
in je werk. 

Ken je collega | Lucia Paz- Hernández
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In plaats van een roze wolk ervaring, 
is voor sommige vrouwen de beval-
ling van hun kind een traumatische 
gebeurtenis die ernstige gevolgen 
kan hebben voor de baby en voor 
hen zelf. Over dit onderwerp gaf Els 
Grimminck onlangs een workshop, 
georganiseerd door Jaap van Raven-
zwaaij. Aansluitend hierop interview-
de ik haar over de vraag hoe hypno-
therapeuten deze vrouwen het beste 
kunnen begeleiden. 

Posttraumatische stress wordt meestal 
geassocieerd met oorlogsveteranen, 
terroristische aanslagen, slachtoffers van 
ernstige ongevallen, seksueel misbruik 
enzovoort, en wordt niet snel in verband 
gebracht met vrouwen die net moeder 

zijn geworden. Dat klopt helaas niet. Bij 
een verbazend aantal vrouwen veroor-
zaken bevallingen posttraumatische 
stressreacties.
Dit onderwerp is de laatste twintig jaar 
uitvoerig bestudeerd. Er is ontdekt dat 
tenminste negen procent van de vrou-
wen die een gezonde baby ter wereld 
brachten posttraumatische stressver-
schijnselen ondervonden als gevolg van 
ervaringen rondom de bevalling. 

Wat was voor Els Grimminck de 
aanleiding om over dit onderwerp 
een workshop te geven?
“Mijn schoondochter werkt als klinisch 
verloskundige in een ziekenhuis. Een 
paar jaar geleden deed ze een oplei-
ding voor counseling. Haar scriptie 

Interview | door Vera Mulder
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Unhappy Birthday
Behandeling van vrouwen met 
posttraumatische stressreacties 
na een bevalling

Els Grimminck (63)  is als psycholoog werkzaam in haar privépraktijk voor 
psychotherapie en hypnotherapie in Castricum. Haar specialisme is het behandelen van 
volwassenen en kinderen met een achtergrond van trauma en dissociatie. Na haar studies 
geneeskunde en psychologie volgde zij in Nederland en in Amerika opleidingen voor de be-
handeling van volwassenen met dissociatieve stoornissen. Zij is Committee Member of the 
Child & Adolescent Task-force of the International Society for the Study of Trauma and 
Dissociation (ISST-D) en heeft bijgedragen aan een boek over deze problematiek, “Disso-
ciation in Traumatized Children and Adolescents”, dat in augustus 2010 zal uitkomen bij 
uitgeverij Routledge. Recent verzorgde zij een opleiding voor psychiaters en psychologen 
voor de behandeling van trauma en dissociatie bij kinderen en adolescenten. Haar oplei-
ding tot hypnotherapeut volgde ze bij de Nederlandse Vereniging voor Hypnose.



raakte dicht aan het onderwerp van deze 
workshop. Vanuit onze beide vakgebie-
den en onze liefde voor het werk hadden 
we vaak gesprekken met elkaar. Zij in de 
ziekenhuissituatie en ik in mijn praktijk 
ontmoeten vrouwen die problemen 
ondervinden na een als traumatisch 
beleefde bevalling.
Afgelopen winter heb ik een aantal 
kinderpsychiaters opgeleid in het diag-
nosticeren en behandelen van getrauma-
tiseerde kinderen. Daar kwam veel aan 
de oppervlakte over de start van deze 
kinderen en wat dit voor de moeders 
heeft betekend.”

Els raakte hierover in gesprek met Jaap 
van Ravenzwaai, die als oud verpleegkun-
dige niet onbekend is met problemen die 
kunnen ontstaan in ziekenhuissituaties. Ze 
waren het erover eens dat dit een interes-
sant onderwerp was voor een workshop 
in november 2009 in het gebouw van de 
Maria Parochie in Apeldoorn.
Ik volgde deze boeiende workshop 
die door Jaap van Ravenzwaaij werd 
gegarneerd met gebak, zelfgemaakte 
soep en smakelijke broodjes. Behalve 
een groepje hypnotherapeuten was ook 
tweedelijns verloskundige Denise Dam, 
de schoondochter van Els, hierbij aanwe-
zig. Zij kon Els aanvullen met voorbeel-
den uit de ziekenhuispraktijk. 
Het doel van de workshop is immers: 
‘professionals werkzaam in twee vakge-
bieden nader tot elkaar te brengen en 
kennis te laten nemen van het overlap-
pende gebied van trauma tijdens en na 
de bevalling, waardoor meer kennis en 
kunde ontstaat aangaande diagnostiek 
en begeleiding van deze doelgroep’. 
De deelnemers ontvingen een lezens-
waardige reader met wetenschappelijke 
artikelen en een Powerpoint uitwerking, 
specifiek gericht op trauma’s tengevolge 
van de bevalling. 
Tijdens de presentatie ging Els uitge-
breid in op oorzaken en symptomen van 
trauma in het algemeen en vervolgens 
op bevallingsgerelateerd trauma.

Typerend 
voor een 
pas bevallen 
getrauma- 
tiseerde 
vrouw is:  
vermijding.  
Zo kan zij  
vermijden te 
praten over de 
bevalling en, 
in uitzonder-
lijke gevallen, 
niet accep-
teren dat de 
baby van 
haar is. 

OORZAKEN
Verschillende onderzoeken laten zien 
dat trauma rondom de bevalling diverse 
oorzaken kan hebben. De kans hierop 
wordt bijvoorbeeld verhoogd door een 
gevoeligheid voor angst, een geschiede-
nis van seksueel of ander trauma en een 
hevige angst voor bevallen. Maar ook 
negatieve interacties met ziekenhuisper-
soneel kunnen een trauma veroorzaken. 
Zo vertelt een vrouw in een casus 
beschreven door Beck (2004): “Na een 
uur proberen met een vacuümpomp 
zei de gynaecoloog dat het te laat was 
voor een spoedkeizersnede. De baby 
zat echt klem. Nu deden de artsen net 
alsof ik er niet bij was. De arts die erbij 
geroepen werd zei: “Die verdomde baby 
is waarschijnlijk dood”. Het ziekenhuis-
personeel besprak de mogelijke dood 
van mijn baby in mijn aanwezigheid en 
argumenteerde met elkaar alsof ik er niet 
bij was.”
Dat het respectloze gedrag van dit 
personeel traumatisch kan werken, zal 
niemand verbazen. Toch komt het helaas 
nog voor dat ziekenhuispersoneel zo 
gericht is op de technische kant van het 
werk, dat het menselijke facet wordt 
vergeten. Ook als de bevalling ogen-
schijnlijk ongecompliceerd is verlopen, 
en nergens uit de rapporten blijkt dat 
de vrouw nadien een posttraumatische 
stressstoornis zou ontwikkelen, kan dit 
wel degelijk het geval zijn. Het ervaren 
van een trauma bij een bevalling is na-
melijk een zeer persoonlijke beleving. 

KENMERKEN
Typerend voor een pas bevallen getrau-
matiseerde vrouw is: vermijding. Zo kan 
zij vermijden te praten over de bevalling 
en, in uitzonderlijke gevallen, niet accep-
teren dat de baby van haar is. Het zijn 
vaak de huisgenoten, zoals de partner, 
die in dat geval voor de baby moeten 
zorgen. Voor de moeder is het vaak 
moeilijk of zelfs onmogelijk om oog-
contact met haar baby te maken, tegen 
hem te praten of met hem te spelen. Zij 
creëert letterlijk en figuurlijk afstand tus-
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sen haar en haar pasgeboren kind. Voor 
zowel moeder als kind kunnen de ge-
volgen van een traumatische bevalling 
groot zijn. De moeder kan indringende 
nachtmerries en herbelevingen hebben 
of angstig of in paniek zijn. Haar irritatie 
of zelfs woede kan zo ver gaan dat zij 
die richt op haar pasgeboren kind, zodat 
niet alleen de hechting tussen moeder 
en kind in gevaar komt maar ook de 
veiligheid van de baby. Alleen al als 
gevolg van stress van de moeder kan 
de baby achterblijven in groei en een 
grotere kans ontwikkelen op problemen 
met concentreren, hyperactiviteit, agres-
siviteit, angststoornissen en, volgens de 
laatste research, schizofrenie.

HULP
Volgens Els is het van groot belang dat 
omstanders, zoals de partner, familiele-
den, de verloskundige of de kraamhulp, 
bovengenoemde symptomen opmerken 
en hulp voor de vrouw zoeken. 

Wat voor hulp zouden wij als 
hypnotherapeuten deze vrouwen 
kunnen bieden?
Els vindt het belangrijk dat een vrouw 
al tijdens haar zwangerschap leert om 
contact te maken met het groeiende 
kindje in haar buik. Hieraan kunnen hyp-
notherapeuten die een zwangere vrouw 
in therapie hebben aandacht schenken 
door bijvoorbeeld te vragen of ze al kan 
voelen hoe het kindje in haar buik ligt. 
Ook kunnen zwangere vrouwen met 
hypnotherapie worden voorbereid op 
de bevalling. In de reader behorend bij 
de workshop staat een mooi “Birth Pre-
paration Script” (geschreven door Paul 
W.Schenk, Psy.D. en door Els vertaald en 
bewerkt). Het is een passieve imaginatie 
die kan worden opgenomen, zodat de 
zwangere vrouw de tekst iedere dag kan 
beluisteren. Ook werken met EFT kan 
volgens Els een goede voorbereiding 
zijn. Een ontspannen zwangerschap en 
bevalling zijn van groot belang. Con-
stante stress maakt namelijk het stres-
shormoon cortisol vrij, wat zowel voor 

de moeder als voor het kind in haar buik 
schadelijke gevolgen heeft. Cortisol is 
een hormoon dat vrijkomt bij angst en 
spanning en kan op den duur leiden tot 
continue overprikkeling van de herse-
nen, dat volgens recent wetenschappe-
lijk onderzoek tot hersenbeschadiging 
kan leiden. Indien bijtijds behandeld, is 
dit voor een groot deel te herstellen.
Er ligt volgens Els ook een taak voor 
verloskundigen en mensen die zwan-
gerschapsgymnastiek geven. Zij kunnen 
verhoogde stress bij zwangere vrouwen 
al vroeg signaleren en hen zo nodig 
doorverwijzen naar een hypnotherapeut. 
Vrouwen die al vóór de zwangerschap 
ernstig getraumatiseerd zijn vormen 
een risicogroep. Zij hebben tijdens de 
zwangerschap vaak versterkte lichame-
lijke klachten, zoals hoofdpijn, pijn bij 
plassen, rugklachten, te lang voortdu-
rende misselijkheid en niet in staat zijn 
te stoppen met roken en/of drinken van 
alcohol. Huisartsen zouden hier alert op 
moeten zijn, aldus Els. 

Omdat een kenmerk van de tijdens 
haar bevalling getraumatiseerde vrouw 
vaak ‘vermijding’ is - zij kan niet over de 
bevalling en over haar klachten praten 
- zal zij zelf meestal niet de stap zetten 
naar hulpverlening. Daarom benadrukt 
Els steeds weer het belang van samen-
werking tussen de reguliere gezond-
heidszorg (huisartsen, verloskundigen, 
kraamhulp) en het aanvullende circuit 
(zoals hypnotherapeuten). 

GEEN MENS PAST IN EEN 
PLAATJE
Als we doorpraten over de rol van hyp-
notherapeuten bij de behandeling van 
dit probleem, heeft Els nog een aantal 
nuttige opmerkingen. “Uitkijken voor 
protocollen,” waarschuwt ze, “geen 
mens past in een plaatje. Houd het 
flexibel. We moeten niet alleen uitgaan 
van de klacht nu, maar ook van de ge-
schiedenis van deze vrouw. Als uit de an-
amnese blijkt dat ze al voor de zwanger-
schap en bevalling getraumatiseerd was, 

We moeten 
niet alleen 
uitgaan van 
de klacht nu, 
maar ook van 
de geschie-
denis van de 
vrouw. 
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“HET IS BELANGRIJK DAT EEN 
VROUW AL TIJDENS HAAR  
ZWANGERSCHAP LEERT OM  
CONTACT TE MAKEN MET HET 
GROEIENDE KINDJE IN HAAR 
BUIK..”.



Vervolg Interview | door Vera Mulder
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K I J K  V E R D E R ,  K O M  V E R D E R

 Integratieve Jongerentherapie
 Integratieve Kindertherapie
 Integratieve Psychotherapie
 Counselor/Coach
 NLP
 Diverse professionaliseringen

Andreas Schelfhoutstraat 48
1058 HV Amsterdam
info@academie-psychotherapie.nl

Member of the European Association for 
Integrative Psychotherapy

Surf voor het programma of studiegidsen van de (inter)nationaal gecertifi ceerde opleidingen naar: www.academie–psychotherapie.nl

werken, aldus Els. “Verder is het zaak 
dat de vrouw langzaam in een nieuw 
ritme komt, dat ze weer dagelijkse struc-
tuur kan aanbrengen.”
“Ik besteed ook altijd veel aandacht aan 
de binding tussen moeder en kind: gaat 
de borstvoeding goed, kan de vrouw 
daarvan genieten? Als borstvoeding 
niet lukt, adviseer ik de vrouw om haar 
baby tegen haar blote borst te houden, 
zodat het kindje de lichaamswarmte en 
hartslag van de moeder kan voelen. Dat 
is heel belangrijk voor de hechting.”
“Verder moet je niet vergeten dat 
emoties na een bevalling uitvergroot zijn 
door de enorme hormoonschommelin-
gen. Daardoor kan een vrouw extreem 
gevoelig zijn. Als therapeut kun je 
haar helpen emoties weer tot redelijke 
proporties terug te brengen. Hier kleine 
stapjes in zetten. En ook attent zijn op 
wat er in de media gebeurt. Bijvoor-
beeld beelden van kinderen in een 
rampgebied kunnen een pas bevallen, 
toch al zo gevoelige, vrouw enorm van 
slag brengen.”

is dat iets heel anders dan een trauma 
opgelopen tijdens de bevalling. Zo kun 
je bij een meervoudig trauma beter 
niet direct EMDR doen, omdat dan de 
kans groot is dat de vrouw juist door de 
EMDR opnieuw getraumatiseerd raakt. 
Het is belangrijk dat rekening wordt ge-
houden met onderliggende trauma’s. Er 
zijn gelukkig binnen de EMDR mogelijk-
heden voor gespecialiseerde complexe 
traumabehandelingen, die een bijzon-
dere aanpak vereisen. Als je dat als 
hypnotherapeut te zwaar vindt, schroom 
dan niet om supervisie te vragen, of de 
vrouw door te verwijzen. Voor praktische 
zaken kun je iemand doorverwijzen naar 
slachtofferhulp.”

Bij een enkelvoudig trauma, opgelo-
pen tijdens de bevalling, vindt Els het 
allereerst belangrijk om heel goed te 
luisteren, ook stiltes te durven laten val-
len, de vrouw veel credits en erkenning 
te geven. Als therapeut kun je dan bij-
voorbeeld herkaderen. Ook technieken 
zoals ‘change history’ kunnen positief 

Vera Mulder is afgestudeerd socioloog en 

maatschappelijk werker. Ze voltooide de 

vierjarige opleiding hypnotherapie bij Academie 

Hypnos. Daarna specialiseerde ze zich tot psy-

chosomatisch coach bij het Bijscholingsinstituut 

voor Therapeuten. In haar praktijk in Amsterdam 

Noord begeleidt zij o.a. mensen met prikkelbare 

darm, migraine, spannings- en angstklachten. 

In een tandartspraktijk begeleidt zij kinderen 

die bang zijn voor de tandarts en mensen met 

bruxisme (tandenknarsen).

Op 26 maart a.s. zal deze workshop worden 

herhaald. Inlichtingen bij: Jaap van Ravenzwaai, 

E-mailadres: arendvanr@gmail.com.
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In een tijd vol haast en stress is ontspannen en visualiseren 

noodzakelijk. Dit praktische boekje legt uit hoe we stress

opbouwen, wat we eraan kunnen doen om stress te verminderen 

en hoe we ons leven een positieve impuls kunnen geven.

Ontspannen en visualiseren voor iedereen 

levert veel tips en praktische oefeningen 

waardoor er voor eenieder iets uit te halen is. 

Laat u meenemen op het pad naar ontspanning 

en geluk.

Barbelo C. Uijtenbogaardt, 

geboren in 1952, is pedagoog, 

oprichter en hoofddocent 

van Academie Hypnos,

beroepsopleiding voor

psychosociale begeleiding 

en hypnotherapie. Zij is

pedagoog, hypnotherapeut, 

en raja-yogadocent en tevens 

werkzaam in haar eigen

therapeutische praktijk.

voor iedereen
Barbelo Chr. Uijtenbogaardt

Barbelo Chr.Uijtenbogaardt

voor iedereen

voor iedereen

Nieuw
Dit boek is te bestellen bij 

de boekhandel of direct bij 

uitgeverij Gopher



2009: het jaar van de wetenschappe-
lijke doorbraak van hypnotherapie

Prof.dr. Jan M. Keppel Hesselink, 
arts-hypnotherapeut

Er is vanuit de reguliere  
onderzoekers veel  
belangstelling voor de  
waarde van hypnose bij een 
veelheid van aandoeningen.

Verslag | door Jan Keppel Hesselink
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Hypnotherapie van alternatief naar regulier
Hypnose of hypnotherapie heeft in het jaar 2009 de overgang gemaakt van ‘alter-
natief’ naar ‘regulier’. Allereerst promoveerde in Nederland de kinderarts Dr Arine 
Vlieger uit het Antonius ziekenhuis in Nieuwegein op een mooi proefschrift over 
hypnose, aan de Universiteit van Amsterdam. De titel van het proefschrift: “Com-
plementary therapies in paediatric gastroenterology. Prevalence, safety and efficacy 
studies”. In dat proefschrift aandacht voor de waarde van hypnose bij onbegrepen 
buikklachten bij kinderen. In een studie die uitgebreid aandacht vond in de me-
dia vond Arine en medewerkers dat hypnotherapie bij onbegrepen buikklachten 
bij kinderen een zeer zinvolle invalshoek is. Ook vond Arine dat veel kinderen in 
Nederland, vooral kinderen met een chronische of levensbedreigende aandoening 
naast een kinderarts ook een genezer uit het alternatieve circuit bezoeken. Vooral 
homeopathie en kruidengeneeskunde zijn daarbij populair. Zij vond dat minder dan 
de helft van de ouders het gebruik van alternatieve of complementaire geneeskun-
de (CAM) met de kinderarts bespreekt, en ze pleitte voor meer openheid. 
Het resultaat van dit proefschrift is dat anno 2009 meer reguliere kinderartsen kinde-
ren met onbegrepen buikklachten gaan verwijzen naar gecertificeerde hypnothera-
peuten. Veel van die kinderartsen zien hypnotherapie echt niet meer als ‘alternatief’, 
maar als een welkome aanvulling op de reguliere behandelwijzen.
In dit artikel sommen we enkele onderzoeksrichtingen op, die tot resultaat hadden 
publicaties over de zin en de effecten van hypnotherapie in het jaar 2009.

Veel artikelen in peer reviewed journaals over hypnotherapie
In 2009 verschenen er een groot aantal publicaties op het gebied van de hypnose 
en hypnotherapie. In Pubmed, de grootste online medische databank van de 
wereld, vinden we met het simpele keyword ‘hypnosis’ in 2009 al meer dan 200 
publicaties in peer-reviewed tijdschriften. Daarvan zijn wel een aantal niet specifiek 
gericht op hypnose en hypnotherapie, maar toch.
Op basis van die simpele search het volgende. Eerst sommen we een aantal 
medische aandoeningen op, waaruit blijkt dat hypnose zinvol kan zijn. Vervolgens 
noemen we enkele publicaties die gewijd zijn aan zelfhypnose. Tenslotte staan we 



Zo zijn er in vaktijdschriften tegenwoor-
dig steeds meer plaatjes te zien van 
hoe de hersenen zich gedragen tijdens 
de hypno-staat, bijvoorbeeld zichtbaar 
gemaakt met de fMRI methode. Dan kan 
je bijvoorbeeld zien dat pijnlijke prikkels 
onder hypnose de hersenschors niet zo 
activeren als pijnprikkels bij proefperso-
nen die niet onder hypnose zijn.

Hypnose: een waardevolle 
techniek die veelbelovend 
voor de toekomst is! 
Experts die hun hele leven in de hypnose 
werkzaam zijn, geven aan dat er op dit 
gebied nog vrij veel onbekend is, en dat 
er nog veel te onderzoeken valt. [29] Om 
aan te geven hoe hedendaagse onder-
zoekers uit academische milieus tegen 
hypnotherapie aankijken, gaan we wat 
dieper in op een publicatie uit de Univer-
siteit van Hartford (VS) uit 2009. [13]
Psychologen van deze universiteit publi-
ceerden in dit jaar een overzichtsartikel 
met als titel: The effectiveness of hypno-
sis for reducing procedure-related pain 
in children and adolescents: a compre-
hensive methodological review.
In dit artikel geven de auteurs aan dat de 
hypnose de periode waarin het gezien 
werd als een soort circusactiviteit al 
lang ontgroeid is, en dat hypnose een 
bijzondere bijdrage kan leveren aan de 
hedendaagse geneeskunde. Zoals de 
auteurs het zelf stellen in de inleiding 
van hun stuk:
....................................................
Hypnosis holds great promise as a tool 
for alleviating the pain and discomfort 
experienced by children and adoles-
cents undergoing invasive medical 
procedures. Once associated with stage 
shows and fringe therapies, hypnosis 
has been proven to be a very effective 
intervention for relieving pain in adults.  
....................................................
Ze noemen hypnose dus meteen in hun 
inleiding al een ‘heel effectieve interven-
tie voor de behandeling van pijn.’  En zo-
wel acute als chronische pijnsyndromen 
zijn via hypnose te behandelen.

oefenen op bijvoorbeeld depressieve 
gevoelens. [22] Maar ook bij ernstige so-
matische aandoeningen als dwarslaesie, 
kan zelfhypnose een rol spelen. [23]

Effecten van hypnose ook 
meetbaar op orgaanniveau: 
hersenen, hart en spieren 
Ook waren er een aantal studies waarbij 
gekeken werd naar de invloed van hyp-
nose op de hersenfuncties. Opvallend 
daarbij is dat de effecten van hypnothe-
rapie via een aantal moderne neurofy-
siologische methoden goed meetbaar 
zijn en ook duidelijk afbeeldbaar. [24, 25] 
Daarnaast is de invloed van hypnose op 
andere orgaanfuncties, zoals het functio-
neren van het hart aantoonbaar. [26] Ver-
der is aangetoond dat pijnprikkels tijdens 
hypnotherapie de corticale velden van de 
hersenen niet activeren. [27, 28] 
 
De hypno-staat is een bijzon-
dere staat van bewustzijn
Recent wees de hypnotherapeut Mende 
erop dat de bewustzijnsstaat tijdens 
hypnose duidelijk te onderscheiden valt 
van de normale bewustzijnsstaat. De 
hypnotische trance heeft dus bijzondere 
karakteristieken. Dat wisten we al, maar 
nu is dat ook met behulp van moderne 
beeldvormende technieken aanschou-
welijk gemaakt. De hypnotische trance is 
daarom ook geschikt voor een bijzon-
dere en meer intensieve vorm van leren. 
Daarvan kan dus goed gebruik gemaakt 
worden in de kliniek. Mende zegt:
Hypnotic trance has special qualities as 
a distinctive state of awareness with the 
patterns of brain activities characteristic 
only for the hypnotic trance, setting it 
aside from the waking state, relaxation, 
sleep and even meditation. The studies 
performed by Ulrike, Amir Raz, Pierre 
and other prominent researchers produ-
ced some very clear evidence in that di-
rection. Hypnosis allows for intensified 
experiential learning and can be utilized 
to facilitate therapeutic progress in 
many applications. (in: Contemp. Hyp-
nosis 26(3): 179–184 (2009))

stil bij de biologische effecten van hyp-
nose, en hoe die te meten zijn. Samen-
vattend blijkt uit deze drie onderwerpen 
dat hypnotherapie geheel volwassen is 
geworden!

Hypnose zinvol: van blaas-
functie stoornissen tot pijn 
bij brandwonden 
Er is een heel aantal uiteenlopende 
aandoeningen waarvoor aanwijzingen 
zijn dat hypnose zinvol is. In 2009 vinden 
we artikelen in de vakliteratuur die dit 
steunen over :
1. de overactieve blaas [1], 
2. postoperatieve onrust bij kinderen [2], 
3. pijn en vermoeidheid bij kanker [3],
4.  IBS [4] en IBS bij kinderen [5] en an-

dere functionele buikklachten [6, 7], 
5. pijn en stress bij brandwonden [8], 
6. temperomanidubalaire disfunctie [9], 
7. fibromyalgie [10], 
8.  pijn en stress tijdens vaccinaties bij 

kinderen [11], 
9.  inductie van anesthesie bij kinderen 

[12] na een lumbale punctie, bloedaf-
name of een anderszins chirurgische 
ingreep [13, 14, 15], 

10.  chronische pijn bij MS patiënten [16], 
en 

11. bij bevallingen [17].
....................................................
Ook bij kanker heeft hypnose waarde. 
Bijvoorbeeld:
1.  tegen de vermoeidheid tijdens 

chemokuur behandelingsprotocollen 
[18], 

2.  bij opvliegers na borstkankerbe- 
handelingen  [19], 

3.  bij negatieve emoties tijdens  
bestralingsprotocollen [20] en 

4.  bij de ernstige bijwerking van een 
droge mond (xerostomie) na kanker-
bestralingen [21].

Zelfhypnose ook waardevol 
Dan bestaat er ook nog een techniek 
die we zelfhypnose noemen, waarbij de 
patiënt zelf leert om zich in een hypno-
staat te brengen, en om tijdens die staat 
invloed en doorgaande invloed uit te 

11
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hypnose dan ook vaker overwogen zou 
kunnen worden in de kliniek.
....................................................
In sum, empirical research has de-
monstrated the utility of hypnosis for 
reducing the pain and discomfort ex-
perienced by youngsters undergoing a 
variety of invasive medical procedures. 
It is a relatively time-efficient treatment 
that has proven to be more effective 
than standard medical care or control 
conditions....
....................................................
Samenvattend is door al deze studies 
die in het overzicht uit 2009 bespro-
ken worden, duidelijk geworden dat 
we hypnotherapie niet meer kunnen 
opvatten als een niet bewezen alterna-
tieve methode. Er is vanuit de reguliere 
onderzoekers veel belangstelling voor 
de waarde van hypnose bij een veelheid 
van aandoeningen. Ook is er duidelijk 
geworden dat hypnose biologisch meet-
bare effecten heeft in het zenuwstelsel 
en op orgaanniveau.

(…) qualitative reviews of the use of 
hypnosis with clinical pain have recently 
concluded that hypnosis is an effective 
treatment for alleviating both acute 
and chronic pain conditions..
....................................................
Omdat er al zo veel aanwijzingen zijn 
dat hypnotherapie zinvol is bij volwasse-
nen, richten de psychologen zich verder 
op de bewijzen die er zijn dat hypnose 
ook zinvol is bij kinderen en adolescen-
ten. In de tweede helft van dit decen-
nium is volgens de schrijvers duidelijk 
geworden dat dit inderdaad ook zo is:
....................................................
Over the better part of the last decade, 
there has been a steady stream of con-
trolled studies of the use of hypnosis 
for reducing procedure-related pain in 
children and adolescents. Reviews of 
this literature have generally pointed 
towards the utility of hypnosis.
....................................................
Vervolgens bespreken ze een groot 
aantal studies rond het onderwerp 
proceduregerelateerde stress en pijn 
bij kinderen. Dat is dus de ellende die 
kinderen ervaren als ze een lumbaal 
punctie krijgen, een vaccinatie, een 
beenmergonderzoek, een blaasonder-
zoek etc.  Opvallend is hoe eensluidend 
de resultaten van al dat onderzoek op 
dit gebied is:
....................................................
With almost uniform consistency, 
hypnosis and hypnotic-like imagery 
have been shown to be more effective 
than no treatment, standard medical 
care, or attention control conditions in 
alleviating the discomfort associated 
with bone marrow, lumbar punctures, 
voiding cystourethograms, the Nuss 
procedure, and post-surgical pain.  
....................................................
De conclusie van het onderzoek is dat 
hypnose bij kinderen een duidelijk be-
wezen nut heeft bij het verminderen van 
stress en pijn bij kinderen die medische 
ingrepen en onderzoek moeten onder-
gaan. Dat hypnose daarbij beter is dan 
de standaard behandelingen en dat 

Grote waarde hypno- 
therapie voor 21ste eeuw
Tenslotte citeren we graag Mende, als 
hij de waarde van hypnose voor de 
21ste eeuw beschrijft. Hij meent dat de 
integratie van hypnose in main-stream 
psychotherapie en geneeskunde niet 
moeilijk is, als men in gaat zien dat het 
om simpele basale psychologische 
mechanismen gaat, en dat de effecten 
van hypnose ook eenvoudig te onder-
zoeken zijn. Dat dit zo is, blijkt al uit het 
vele onderzoek dat in 2009 uitgevoerd 
en beschreven is.
....................................................
Hypnosis can be easily integrated 
in mainstream psychotherapy and 
medicine by looking at the processes 
underlying hypnosis: these are all basic 
psychological processes. Whether it is 
communication, attention or percepti-
on: all of these processes are researcha-
ble, explicable and very exciting. If the 
healthcare community and the public 
find  out more about these processes, 
they will know more about hypnosis – 
without taking away the ‘magic’ flavour 
hypnosis has.  (in: Contemp. Hypnosis 
26(3): 179–184 (2009)
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De boekenkast

De Ontknooping
Over de helende rol van ongewenste emoties

Marinus Knoope, uitgeverij: KIC Nijmegen, 1ste druk 2009,

manier lichamelijke uiting 
aan laten geven. Zonder er 
bij en over te praten, want 
dat voert de aandacht weg 
van voelen en beleven. 
Haar stimuleren er geluid 
bij maken, erom te lachen 
en te genieten. Uit dit spel 
ontspringt volgens Knoope 
de specifi eke kwaliteit, de 
verborgen kracht, die ach-
ter deze emotie schuilgaat. 
De ongemanierde kan 
ontdekken dat zij goed is 
zoals zij is. Dat zij gewoon 
zichzelf mag zijn. Zij kan 
zich gaan realiseren dat 
dit is wat zij écht wil. Als 
zij zichzelf dit toestaat, zal 
mijn tapijt bevuilen niet 
meer nodig zijn.

De Ontknooping is het ver-
volg op Knoopes in 1989 
verschenen boek De Crea-
tiespiraal. Zijn eerste boek, 
waarvan inmiddels meer 
dan 100.000 exemplaren 
zijn verkocht, beschrijft 
de weg van wens naar 
werkelijkheid. Op die weg 
komen we emoties tegen. 
Emoties die we vaak als 
hindernissen ervaren. De 
auteur zocht vervolgens 
naar orde in de chaotische 
wereld van emoties en 
ontdekte de samenhang 
tussen negatieve emoties 
en de verschillende fasen 
in het creatieproces, zoals 
beschreven in De Creatie-
spiraal. Mensen zijn schep-
pers, meent hij, in plaats 
van herhaalmachines, en 
onze ‘negatieve’ emoties 
helpen ons dat scheppen-

den op. Hij zou mij wellicht 
adviseren om met deze 
cliënt te werken aan de 
kwaliteit van de emoties 
onbeleefd, ongemanierd, 
onaangepast. In zijn 
boek schrijft hij over deze 
emoties: “De kwaliteit (…) 
is dat ze jou ruimte geven 
om gewoon, ongegeneerd 
te kunnen zijn wie je bent. 
Je hoeft niets op of hoog 
te houden. Je hoeft niet 
te laten zien dat je meer 
bent dan een ander. Een 
schitterende kans om te 
ontdekken en ook aan 
anderen te laten zien wie 
je in het echt bent.“
Nou, lekker dan! denk ik 
als therapeut die zit met 
een met modder be-
smeurd tapijt. Moet ik zo 
iemand dan maar zijn gang 
laten gaan?
Dat is niet waar Knoope 
op uit is. “Genieten van 
emoties doe je niet door 
ze te ontladen, te ontplof-
fen of je af te reageren 
op een ander,” schrijft 
hij. “Dat doe je door je 
emoties nieuwsgierig te 
verwelkomen, er bewust 
op een creatieve manier 
mee te spelen en aan 
de expressie van wat je 
voelt plezier te beleven.” 
Daarmee bedoelt hij niet 
het praten over de emotie, 
het analyseren ervan, maar 
zichtbaar fysiek expressie 
geven aan wat je voelt.
Ik had deze vrouw het ge-
voel van ongemanierdheid 
kunnen laten uitbeelden. 
Er op een overdreven 

“Iedere emotie 
is als een ruwe 
edelsteen, die je 
kunt slijpen en 
tot iets moois 
kunt maken” 

Emoties….we vinden ze 

vaak maar lastig. Vooral 

‘ongewenste’ emoties 

zoals irritatie, boosheid, 

somberheid. We stoppen 

ze het liefste weg, probe-

ren ze te negeren. Ook al 

weten we als therapeuten 

natuurlijk heel goed dat 

alles wat je onderdrukt er 

op ongelegen momenten 

op een verwrongen ma-

nier kan uitkomen. En dan 

zijn we verder van huis.

Natuurlijk, we leren cliën-

ten emoties te doorleven, 

te verwerken, er in trance 

mee te communiceren en 

de positieve intentie er-

van te achterhalen. Maar 

hoe stellen we ons op als 

we te maken hebben met 

iemand die zich wraak-

zuchtig voelt? Iemand die 

zeurt, liegt, of zich onaan-

gepast gedraagt? Zoals 

die nieuwe cliënt die 

onlangs weigerde haar 

schoenen uit te doen in 

mijn praktijk en met haar 

modderschoenen over 

mijn nieuwe roomkleurige 

tapijt liep? 

 

In zijn pas verschenen 
boek De Ontknooping 
geeft Marinus Knoope (53) 
hier verrassende antwoor-
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te spelen, kunnen we haar 
kwaliteit en haar transfor-
matie beleven. Dit geeft 
ons de mogelijkheid pre-
cies die vaardigheden te 
ontwikkelen die we nodig 
hebben om de problemen 
op te lossen waaruit die 
onprettige emotie was ont-
staan. Een ‘onplezierige’ 
emotie is er niet om je te 
plagen, aldus Knoope, 
maar om je te helpen. Het 
is een boodschapper.

“Goed gespeelde 
woede wekt  

ontzag.

Goed gespeelde 
vermoeidheid 
leidt tot rust.

Goed gespeelde 
verveling leidt 
tot innerlijke 

stilte.

Goed gespeelde 
onbegrepenheid 

wekt de geres-
pecteerde leraar.

Goed gespeelde 
angst wekt de 

avonturier in je 
wakker.”

de vermogen efficiënt te 
gebruiken. Hij beschouwt 
emoties als wekkers die 
een specifieke kracht in 
ons wakker maken. In De 
Ontknooping beschrijft hij 
een navigatiesysteem om 
van in totaal 252 emo-
ties inspiratiebronnen te 
maken. Ze zijn verdeeld 
in tweetallen: een naar 
binnen en een naar buiten 
gerichte variant. Zoals: in 
de wolken – teleurgesteld, 
rusteloos – apathisch, 
bezitterig – haatdragend, 
wereldvreemd – verbijs-
terd. Elk tweetal hoort bij 
14 stappen die men moet 
zetten om van wens naar 
werkelijkheid te komen. 
Deze emoties kunnen 
ons tegenhouden om te 
creëren. We dienen beide 
kanten van een emotie 
echter met elkaar in even-
wicht te brengen om ons 
pad te kunnen vervolgen. 
Dit lukt vooral door ermee 
te spelen, aldus Knoope.

Van De Ontknooping 
kunnen we veel leren over 
onszelf en over de manier 
waarop we de emoties 
van cliënten kunnen 
benaderen. Op rationeel 
niveau kunnen we het 
boek gebruiken om de 
pagina te lezen die over 
een voor ons onpret-
tige emotie gaat en de 
kracht en kwaliteit ervan 
te ontdekken. Door de 
emotie op theatrale wijze, 
met veel fysieke expressie 
en bijbehorende geluiden, 

Opvoedwijzer ADD en ADHD
Edward Hallowell en Peter Jensen, 

176 blz., Uitgeverij: Hogrefe, 2009, ISBN 9789079729111

Tijdens de stage van mijn 

psychologiestudie, die ik 

doorbracht op de diag-

nostiekafdeling van een 

psychiatrisch ziekenhuis 

heb, ik mij in een aantal 

diagnoses in het bijzon-

der verdiept. 

De diagnose AD(H)D was 
hier één van en nog steeds 
tref ik in mijn werkzaam-
heden geregeld mensen, 
kinderen en jongeren die 
met de hiermee gepaard 
gaande aandachtstekorten 
te maken hebben. (Bij 
ADD zie je wel de impulsi-
viteit en het aandachtste-
kort, maar is de hyperacti-
viteit geen kenmerk). 
Mijn insteek bij het werken 
met mensen is altijd 
het uitgangspunt en de 
overtuiging dat iedereen 
zijn eigen talenten en 
bijzonderheden heeft en 
van daaruit kan gaan schit-
teren. Ik was dan ook erg 
blij met dit boek wat  
AD(H)D als kracht naar 
voren brengt. Geschreven 
door twee psychiaters 
die zelf ook met deze 
diagnose te maken heb-
ben (zij ‘hebben’ ook ADD, 
waarnaast één van hun kin-
deren dezelfde kenmerken 
heeft), is dit een boek wat 
een schat aan informatie 
geeft en wat daarnaast je 
kijk op wat deze diagnose 
nu precies inhoudt en 
welke gevolgen dit heeft, 
ongetwijfeld zal verande-
ren in een richting waar 
je verder mee komt, dan 

je zou vermoeden als je 
toevallig één van die men-
sen was die dacht:”Lastig, 
AD(H)D.”

In dit boek wordt een 
prachtige uitleg gegeven 
aan de kinderen en hun 
ouders die de schrijvers al 
meer dan 25 jaar begelei-
den. Na vaak jaren thuis 
en op school gehoord te 
hebben dat ze rustig moe-
ten zijn, stil moeten zitten, 
zich moeten concentreren, 
na moeten denken voor 
ze iets doen, zeggen 
enzovoort, gaan deze kin-
deren en hun ouders dan 
uiteindelijk naar de praktijk 
van de psychiater, waar bij 
één van de auteurs een 
bijzondere stoel die aan 
een troon doet denken, 
klaar zet om dit bijzondere 
kind te ontvangen. 
Het uitgangspunt voor 
gesprekken over en hulp 
aan kinderen met ADD is 
een model wat van sterke 
punten uitgaat. In dit 
op sterkten gebaseerde 
model wordt ADD niet als 
stoornis, maar als eigen-
schap beschreven, waarbij 
kinderen verteld worden 
dat ze een Ferrari race-
autobrein bezitten, maar 
met gewone remmen. 
Die remmen zijn niet altijd 
sterk genoeg om het brein 
te kunnen beheersen. 
‘Fouten’ die deze kinderen 
maken zijn dan ook geen 
gevolg van onwil, maar zijn 
puur biologisch. En aan die 
bijzondere genen zitten 

ook de grote voordelen 
die veel van deze kinderen 
zo vaak laten zien. Ze zijn 
creatief, gevoelig en heb-
ben veel energie. Ze zijn 
intuïtief, hebben charisma, 
verbeeldingskracht en 
volharden in een taak als 
deze hen boeit, waarnaast 
ze het vermogen hebben 
om buiten gebaande 
paden te treden. Kinde-
ren leren uitbreiden waar 
ze goed in zijn en hen 
handigheidjes aanleren om 
met hun ‘gewone’ remmen 
om te gaan, is waar het in 
dit werk om draait. Dat is 
inspirerend, om blij van te 
worden en werkelijk erg 
praktijkgericht. 
Wanneer je een boek 
zoekt met onderbouwde 
en ondersteunende 
achtergrondinformatie én 
praktische handreikingen, 
omdat je met jonge cli-
enten werkt die te maken 
hebben met aandachts-
problemen, dan is dit boek 
absoluut een aanrader. 
Deze opvoedwijzer ADD 
& ADHD is erg goed ge-
schreven, waarbij ook de 
humor niet ontbreekt en 
zit bovendien boordevol 
instrumenten om het op 
kracht gebaseerde model 
waarop de uitgangspunten 
in dit boek zijn gestoeld, 
om te zetten in daden die 
het verschil maken.
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Stress, het lijf, en het brein
Onder redactie van Boudewijn Van Houdenhove, 

233 blz., Uitgeverij Lannoo Campus, 2007, ISBN 9789020973327

Van fobie naar vrijheid
Pieter Frijters, 159 blz., Uitgeverij Archipel, 

2000, ISBN 9789063054021

Boeken | Audrey de Jong

De boekenkast

Dit is een zeer interes-

sant en fascinerend boek 

over ziekten op het 

randgebied van lichaam 

en geest; een grensge-

bied waar eigenlijk al 

jaren, zo niet eeuwenlang 

gestreden wordt voor 

het ontwikkelen van een 

aansluitende behandel-

wijze, wat uitermate 

lastig blijkt.

‘Stress, het lijf en het brein’ 
werd onder redactie van 
de psychiater en buitenge-
woon hoogleraar aan de 
faculteit Geneeskunde van 
de Katholieke Universiteit 
Leuven, Boudewijn Van 
Houdenhove, uitgevoerd. 
Dit boek laat, zo is in het 
voorwoord van de hand 
van deze redacteur te 
lezen, geen enkele twijfel 
meer bestaan over het 
samengaan van ons brein 
en ons lijf, in zowel de 
psychologie als neurobio-
logie, waarbij stress een 
cruciale mediator is.
Hoewel in ditzelfde 
voorwoord te lezen is dat 
dit boek niet alleen voor 
de professional geschre-
ven is, maar er tevens is 
getracht dit boek voor een 
groter publiek toegankelijk 
te maken, blijft het vaak 
ingewikkelde materie. 
Vakjargon wordt weliswaar 
zoveel mogelijk toegelicht, 
of is terug te vinden in een 
uitgebreide verklarende 
woordenlijst achter in dit 
boek, een zeker ken-
nisniveau van de stof is 

absoluut wenselijk. Aan 
dit boek werkten in totaal 
vijf psychiaters en drie 
psychologen mee, die de 
interesse in de stresswe-
tenschap en de werking 
van de hersenen en de 
connectie tussen lichaam 
en geest gemeen hebben.
Hoewel zoals gezegd de 
inhoud van het boek een 
ingewikkelde thematiek en 
onderzoeksgebied behan-
delt, is het voor een grote 
groep mensen inhoudelijk 
zeker interessant. Er wordt 
namelijk een hele heldere 
kijk geboden op klachten 
en aandoeningen waar een 
zeer grote groep mensen 
mee te maken heeft. Te 
denken valt hierbij aan 
bijvoorbeeld het prikkel-
bare darmsyndroom, fibro-
myalgie en het chronische 
vermoeidheidssyndroom. 
In negen hoofdstukken 
worden hiermee samen-
hangende onderwerpen 
gepresenteerd die alle 
gebaseerd zijn op de 
uitkomsten van de meest 
recente onderzoeken die 
op dit gebied gedaan zijn. 
Dit is een absoluut 
interessant boek voor de 
professional of het nu 
hypnotherapeut, huisarts 
of psycholoog betreft 
om zich van de nieuwste 
onderzoeksresultaten te 
vergewissen!
Naast de onderwerpen als: 
het vicieuze samenspel 
van stress, emoties en 
pijn; of de neurobiologie 
van stress; over hormonen 

en genetica; wordt er in 
dit werk ook ruimschoots 
aandacht besteed aan de 
invloed die een ‘slechte 
start in het leven’ kan heb-
ben voor stressgebonden 
ziekten. Zelfs de prenatale 
oorsprong van welvaarts-
ziekten wordt uitgelicht. In 
ditzelfde hoofdstuk wordt 
naast welvaartsziekten 
als obesitas en diabetes 
eveneens aandacht be-
steed aan aandoeningen 
als bijvoorbeeld ADHD in 
relatie tot prenatale stress 
van de moeder.
Kortom: dit is een absoluut 
zinderend interessant 
boek wat juist door de 
wetenschappelijke insteek 
en het aanhalen van vele 
onderzoeken van grote 
waarde is.  De keerzijde 
is dus dat het niet altijd 
even makkelijk leest, het is 
daarentegen wél goed te 
bestuderen!

Wanneer je op de cover 

van deze paperback leest 

dat het hier om een boek 

gaat waar de auteur aller-

lei aanpakken aandraagt 

die bij talloze angst- en 

fobieklachten ingezet 

kunnen worden, zou je 

weleens nieuwsgierig 

kunnen worden. En de 

uitspraak van Frijters die 

stelt dat een fobie niets 

anders is, dan een fout 

filmpje wat zich afspeelt 

in je hoofd, zal bij veel 

hypnotherapeuten, NLP-

ers en andere mensen die 

zich van technieken en 

toepassingen bedie-

nen, waarbij een grote 

rol voor de kracht van 

imaginatie en visualisatie 

is weggelegd, op zijn 

minst ook een gevoel van 

herkenning en erkenning 

oproepen. 

Ik was dan ook benieuwd 
wat hier voor de hypnothe-
rapeut voor interessante 
uitgangspunten en metho-
dieken uit te destilleren 
was, maar eerlijk gezegd, 
stelt dit boek behoorlijk 
teleur.
De methode ‘mind tuning’, 
zoals de auteur zijn aanpak 
noemt, (Frijters presenteert 
zichzelf als mindkunste-
naar), is een methodiek, 
die Frijters aanvankelijk op 
zijn eigen ervaringen ba-
seerde. Eerlijk en ontwape-
nend geeft hij je dan ook 
inkijk in wat aan zijn eigen 
angsten voor ervaringen 
vooraf gegaan zijn, waar hij 

in zijn latere leven mee aan 
de slag is gegaan wat tot 
de methode mind tuning 
heeft geresulteerd.
De metafoor van een 
radiozender die niet goed 
afgestemd is, is al gauw 
gemaakt en verduidelijkt 
waar mind tuning zich op 
richt: het opnieuw afstellen 
van de mind, zonder ruis 
en ergernis. En wat doet 
Frijters dan feitelijk in zijn 
methodiek? Hij speelt met 
modaliteiten. Zo eenvou-
dig is het. Hij noemt het 
weliswaar niet zo, maar je 
kunt het zo in zijn aanpak 
herkennen. Wellicht dat 
de diverse oefeningen en 
de eenvoudig omschreven 
voorbeelden. van soorten 
angsten met daarbij sug-
gesties voor een aanpak. 
een startende therapeut 
nog wat inspiratie kun-
nen geven, maar alles in 
aanmerking genomen kan 
ik niet enthousiast zijn over 
dit boek. Reeds beschre-
ven en bijeengeraapte 
technieken, samengeraapt 
in een ogenschijnlijk 
nieuwe vorm. 
Schijn bedriegt echter 
in dezen. Dat het boek 
wat rommelig en onover-
zichtelijk oogt, is niet het 
voornaamste punt van 
bezwaar. Gebrek aan 
goede onderbouwing of 
verwijzingen naar litera-
tuur vormen het grootste 
manco, terwijl er wel 
veel aannames en ferme 
uitspraken worden gedaan 
als: “Andere therapeuten, 
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Hypnotiseren kan je leren
Hypnose als toepassing van NLP

Joost van der Leij, DVD, TIOUW.com BV, 2009, ISBN 9789460510311

Boeken - DVD | Audrey de Jong

vooral psychologen, zijn 
weer faliekant tegen de 
louter biologische aanpak 
en hanteren een verschei-
denheid aan psycholo-
gische benaderingen. In 
hun behandelwijze stellen 
zij dus de geest centraal, 
maar ook zij adviseren 
daarnaast vaak het gebruik 
van medicijnen. Zij lijken 
niet zeker van hun zaak te 
zijn.” Je kunt je hierdoor 
afvragen of de auteur wel 
kennis van zaken heeft met 
dit soort uitlatingen. Jam-
mer en een gemiste kans, 
want enthousiaste mensen 
die gedreven zijn om 
anderen te helpen, kunnen 
er nooit genoeg zijn.

De bespreking die hier 

volgt, betreft nu eens 

geen boek, maar een 

DVD. Een DVD met 

de eenvoudige, maar 

ongetwijfeld voor velen 

aantrekkelijke titel: ‘Hyp-

notiseren kan je leren.’ 

Wanneer je het doosje 
bekijkt wordt al gauw 
duidelijk dat de inhoud 
van wat je aan zult treffen 
is opgebouwd rond 10 
duidelijk afgebakende, 
volgens de auteur ‘de 
belangrijkste’, hypnose-
oefeningen. Zo vind je bij 
aanvang de zogenaamde 
standaard manier van 
hypnotiseren, waar de 
voor de hypnotherapeut 
bekende 5-fasen inductie 
in gedemonstreerd wordt. 
De cover van het doosje 
belooft nog meer interes-
sants in heerlijk duidelijke 
taal, want eigen aan de 
auteur is in ieder geval dat 
hij zich bedient van taal die 
geen ontcijfering behoeft, 
maar voor de meeste 
verstaanders makkelijk te 
begrijpen en te volgen is. 
Overigens schuilt in deze 
ogenschijnlijke eenvoud 
ook een veelheid aan 
knappe stijl- en woord-
spelingen, want Van der 
Leij laat zich op deze DVD 
als een vlot en intelligent 
spreker zien die de kunst 
van spelen met taalpatro-
nen goed verstaat. 
Wanneer je de DVD start, 
tref je bij aanvang een 
overzichtelijk menu aan. 

In korte tijd is dan ook 
duidelijk hoe deze DVD 
is ingedeeld, wat wel zo 
prettig is. Het is als lezen 
in een overzichtelijk boek. 
Ook daar wordt het eerste 
overzicht al neergezet 
door de inhoudsopgave. 
Uit de inhoudsopgave van 
deze DVD is op te maken 
dat het om demonstraties 
gaat van hypnosetechnie-
ken, die zijn ingedeeld in 3 
categorieën. In de eerste 
categorie, oftewel het eer-
ste deel, zijn 5 oefeningen 
opgenomen om iemand in 
een trance te begeleiden. 
Het volgende deel met 
ook weer 5 hoofdstukken, 
is ingericht op oefeningen 
waarin utilisatie van de 
trance centraal staat (je 
vindt hier bijvoorbeeld 
de armlevitatie terug, 
maar ook het werken met 
onbewuste signalen van 
het lichaam komt aan de 
orde), waar in het derde 
deel afgesloten wordt met 
een aantal extraatjes. Zo 
vind je hier een mooie 
demonstratie van hoe het 
kruipen in de huid van een 
ander je kan helpen de 
hulpbronnen binnen bereik 
te halen die je zo goed 
kunt gebruiken of waar je 
zo graag gebruik van zou 
willen maken.

Deze DVD biedt beslist 
een aardige aanvulling aan 
de gereedschapskist van 
de hypnotherapeut. Sterk 
aan dit product is dat je 
nu eens kunt zien hoe de 

technieken werken. Ook 
weet de auteur een over-
zichtelijke lijn te creëren, 
door geregeld samen te 
vatten, of stappen die 
volgen kort weer te geven. 
Wel valt mij het snelle 
tempo van spreken op van 
de auteur, waar zijn coun-
terpart, degene die de 
demonstraties ondergaat, 
een stuk rustiger in zijn 
doen en laten is. Ook is 
het zogenaamd langzamer 
spreken door Van der Leij, 
wanneer de suggesties ge-
geven worden dat meer… 
en meer… ontspanning… 
en zo verder, gevoeld 
wordt, voor mij grenzend 
aan irritant. Nu zie je als 
kijker van de DVD ook 
de grimassen die hierbij 
getrokken worden, dus 
wellicht is ervaren anders. 
Tot slot: een bijlage in de 
vorm van een folder met 
de genomen stappen in 
de oefeningen nog eens 
overzichtelijk op papier 
(script) zou een aardige 
toevoeging zijn aan dit 
product. Wellicht een sug-
gestie voor de volgende 
oplage.

Toevoeging van de redactie: 

Op de website tiouw.com 

vermeldt van der Leij bij 

de promotie van de DVD 

het volgende:

“NLP is in de jaren 70 van 

de vorige eeuw verzon-

nen om stiekem aan 

hypnose te kunnen doen. 

Richard Bandler en John 

Grinder hadden ontdekt 

dat de magie van de 

grote therapeuten zoals 

Milton Erickson,  

Virginia Satir en Fritz 

Perls lag in hun gebruik 

van hypnotisch taalge-

bruik. Vandaar dat hyp-

nose zo’n grote rol speelt 

bij NLP. Omdat tegen-

woordig ook de weten-

schap het bestaan en nut 

van hypnose inziet, is 

er geen noodzaak meer 

om binnen NLP stiekem 

met hypnose om te gaan. 

In tegenstelling juist, 

het is goed om precies 

duidelijk te maken hoe 

hypnose werkt en wat je 

er mee kan bereiken. Om 

die reden heb ik in een 

TV studio de DVD: Hyp-

notiseren kan je leren; 

hypnose als toepassing 

van NLP, opgenomen.” 
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De boekenkast

de kloktijd’ en: ‘Heeft de 
tijd een begin en einde?’ 
Hoewel de tijdgeest 
anders is, signaleert zij in 
literatuur, muziek en beel-
dende kunst het belang 
van rust, vertraging, verve-
ling, aandacht en wachten. 
Dit zijn ervaringen die 
sinds de Oudheid als de 
belangrijkste voorwaarden 
voor de creativiteit en 
het denken beschouwd 
werden en ook noodza-
kelijk zijn voor de mens 
en de wereld om niet te 
verstarren en te verhar-
den. Tegenwoordig moet 
iedereen presteren, dus 
deze inzichten worden niet 
meer met applaus gewaar-
deerd. De voorplaat laat 
Charlie Chaplin zien in de 
film Modern Times (1936). 
De film laat zien dat door 
de industrialisering van de 
samenleving met de daar-
bij horende fabrieksfluiten 
en prikklokken de man 
met de bolhoed letterlijk 
verzwolgen dreigt te wor-
den door de steeds sneller 
lopende machines.

Hermsen vertelt hoe veel 
van onze dagelijkse uit-
drukkingen en gezegden 
over tijd gaan. “Je kunt 
er te veel of te weinig 
van hebben, je kunt hem 
benutten of uitzitten, 
je kunt hem verduren, 
wonden laten helen of 
op hem vooruit zijn. Tijd 
speelt een hoofdrol in ons 
leven, maar tegelijkertijd 
ontsnapt de tijd ons ook 

Hersenen moeten eerst 

ontfocussen om creatief 

te kunnen zijn. Vandaar 

dat een idee of oplossing 

je vaak pas te binnen 

schiet als je niet doel-

gericht en actief met iets 

bezig bent en je over-

geeft aan de verveling.

Sophie Schweitzer, neuroloog

Hermsen studeerde lette-
ren en filosofie en promo-
veerde aan de Universiteit 
Utrecht op melange van 
filosofie, literatuur, psycho-
analyse en geschiedenis.
In het voorwoord van dit 
boek vertelt de schrijfster 
hoe ze een zomer door-
brengt op het Franse plat-
teland in een afgezonderd 
boerengehucht. Al na een 
week moest ze zich tot 
het uiterste inspannen om 
erachter te komen welke 
dag het was. Ze was het 
gevoel voor tijd kwijtge-
raakt. “Hier, in dit lome 
dal tussen twee elkaar 
niet ontwijkende rivieren, 
omringd door de bossen, 
akkers en wijngaarden van 
de Bergerac, gelden nu 
eenmaal andere regels en 
heerst er een andere tijd 
dan die van de precieze 
klokken en volle agenda’s 
van het thuisfront.” Aan 
dat verschil in tijd en tijd-
ervaring heeft Hermsen de 
afgelopen jaren verschei-
dene essays gewijd.

Zij stelt vragen als: ‘Be-
staat er nog een andere, 
meer persoonlijker tijd dan 

steeds, glijdt hij als het 
ware tussen onze vingers 
door, zodra we de essentie 
ervan willen benoemen. 
We kunnen uiteraard de 
werking van een klok goed 
beschrijven, maar we kun-
nen niet de vinger leggen 
op datgene waarnaar de 
klok verwijst. Tijd behoort 
tot de grootste raadselen 
uit ons leven, benadrukken 
niet alleen filosofen, maar 
ook hedendaagse na-
tuurwetenschappers. Het 
enige wat we tegenwoor-
dig met enige zekerheid 
kunnen vaststellen, is dat 
we de tijd ervaren als iets 
dat niet alleen steeds snel-
ler lijkt te gaan, maar ook 
als iets waarvan we steeds 
minder lijken te hebben.” 
Omdat in verschillende 
lagen van het bewustzijn 
de tijd zo verschillend 
ervaren wordt is het 
vanuit het oogpunt van 
de hypnotherapie een 
heel interessant boek. 
De subjectiviteit van de 
ervaring wordt maar weer 
eens duidelijk beschreven. 
Het is een pleidooi voor 
een langzame toekomst 
en een aanwakkeren van 
onze intuïtie op weg naar 
een innerlijke bron van 
ongekende mogelijkhe-
den. Die bron houdt zich 
niet op aan de zichtbare 
en benoembare buiten-
kant van de mens, maar 
ligt verscholen in een 
dieper gelegen innerlijk-
heid. Daarom is het heel 
belangrijk om af en toe uit 

de kloktijd te stappen om 
weer in contact te kunnen 
komen met de innerlijke 
tijd.
Het is een prachtig boek, 
maar wel vooral voor 
liefhebbers van de filosofi-
sche bespiegeling waarbij 
van alle kanten naar een 
verschijnsel wordt geke-
ken. In de essays waaruit 
dit boek is samengesteld 
komen verschillende 
filosofen, schrijvers en kun-
stenaars aan het woord.

Verdere informatie over de 
tijd en verdere publicaties 
van deze auteur is te vin-
den op haar website, waar 
ook filmpjes te bekijken 
zijn. www.jokehermsen.nl 

Stil de tijd
Pleidooi voor een langzame toekomst

Joke J. Hermsen, De Arbeiderspers, 2009, ISBN 9029571395
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en therapeutische praktijk. 
“Het doel van dit boek is 
om iedereen die belang-
stelling heeft voor actuele 
wetenschappelijke kennis 
over medisch onverklaarde 
klachten daar wat snel-
ler van op de hoogte te 
brengen.”

In het tweede hoofd-
stuk wordt ingegaan op 
psychologische factoren 
(‘tussen de oren’), zoals de 
rol van denken, aandacht 
en overige processen die 
klachten kunnen uitlok-
ken of in stand houden. 
Psychisch is tegelijk ook 
lichamelijk, de psychologi-
sche mechanismen hebben 
een plek in het lichaam. 
Wat er in het brein gebeurt 
komt in hoofdstuk 3 aan 
de orde, en in de volgende 
drie hoofdstukken wordt 
ingegaan op een aan-
tal stressfysiologische 
mechanismen in lichaam 
en brein waarvan wordt 
gedacht dat ze een rol 
spelen in het ontstaan of in 
stand houden van medisch 
onverklaarde klachten. 
Daaronder vallen zaken als: 
toegenomen spierspannin-
gen, schadelijke effecten 
van stresshormonen, hy-
perventilatie en de rol van 
het immuunsysteem.

In een overzicht worden 
voorbeelden gegeven van 
voorkomende medisch 
onverklaarde klachten die 
vaak diffuus zijn: pijnen, 
(o.a. hoofdpijn, buikpijn, 

Jan Houtveen promo-

veerde aan de Universi-

teit van Amsterdam op 

het gebied van psycho-

logische en fysiologische 

reacties op stress. Sinds 

2001 is hij verbonden 

aan de afdeling Gezond-

heidspsychologie van de 

Universiteit Utrecht, waar 

hij zich bezighoudt met 

onderwijs en onder-

zoek op het gebied van 

medisch onverklaarde 

lichamelijke klachten. Dit 

boek is een uitwerking 

van een college Gezond-

heidspsychologie.

In verschillende hoofd-
stukken wordt hetzelfde 
probleem telkens opnieuw 
bekeken vanuit een ander 
vak(deel)gebied. De auteur 
zet daarbij telkens een 
andere bril op terwijl hij 
hetzelfde blijft bekijken.
Er komen diverse we-
tenschappelijk bewezen 
feiten aan bod, naast 
enkele visies die (nog) niet 
bewezen zijn, en visies 
waarvan inmiddels bekend 
is dat ze onjuist zijn, omdat 
Houtveen ze interessant, 
veelbelovend, of tenen-
krommend vindt. Daardoor 
is de tekst heel veelzijdig 
geworden en daarom 
is dit boek tegelijkertijd 
heel informatief als prettig 
leesbaar. Kennis, geba-
seerd op wetenschappelijk 
onderzoek, bereikt vaak 
pas na langere tijd een 
breder publiek, waaronder 
de cliënt en de medische- 

spierpijn); energetisch, (o.a. 
moeheid, algehele malaise, 
slaapproblemen, uitgeput 
zijn); neurologisch, (o.a. 
duizeligheid, misselijk-
heid, functieverlies); 
maag-darmklachten; hart 
en ademhalingsklachten; 
verminderde cognitieve 
functies (o.a. vergeetach-
tigheid, concentratiepro-
blemen); psychologische 
klachten (somberheid, 
piekeren, nergens meer zin 
in hebben, angstgevoel, 
gespannenheid).

Dit boek is bedoeld voor 
zowel patiënt als behan-
delaar, een visie wordt 
steeds benaderd vanuit die 
verschillende gezichtspun-
ten. Er komen ook vragen 
aan de orde als: heeft de 
dokter zijn werk niet goed 
gedaan; stelt de patiënt 
zich aan; verdringt de pa-
tiënt zijn emoties? Dit zijn 
namelijk vragen waarmee 
patiënten en behandelaars 
zich geconfronteerd zien. 
Patiënten zoeken erken-
ning voor hun klachten, 
maar sommige artsen 
willen van ze af omdat ze 
radeloos worden van deze 
patiënten. Deze patstelling 
kan de reden zijn dat de 
patiënt gaat ‘shoppen’, en 
op zoek gaat naar een be-
handelaar die zijn klachten 
serieus neemt.

Het probleem kan behoor-
lijk chronisch worden, toch 
komt het voor dat mensen 
wel vijf tot tien jaar bij huis-

arts en specialist op zoek 
zijn naar een lichamelijke 
oplossing voordat ze in 
een circuit belanden waar-
bij het zoeken naar een 
lichamelijke oorzaak van de 
klachten niet meer centraal 
staat. Op de vraag: deugt 
het hele reguliere medi-
sche systeem dan niet? 
– volgt een metafoor: ‘Een 
visser kan blijven hengelen, 
maar eigenlijk wil hij dat 
niet. Er zit namelijk volgens 
hem geen vis in het water. 
Mensen om hem heen 
worden boos op hem want 
ze hebben honger, en heb-
ben niets te eten zolang hij 
niets vangt. Zij zijn ervan 
overtuigd dat er wel vis in 
het water zit. De visser wil 
graag helpen, maar als hij 
hen naar het bos stuurt om 
wild te vangen worden ze 
nog bozer. Ze willen vis en 
geen vlees, hij is de visser 
en moet het oplossen. Dan 
blijft hij tegen beter weten 
in maar vissen in een vijver 
zonder vis. Misschien moet 
hij iets anders proberen om 
het probleem op te lossen, 
maar wat?’ 

De dokter kan NIETS vinden
Het raadsel van medisch onverklaarde lichamelijke klachten

Jan Houtveen, Bert Bakker (2009, 3e druk), ISBN 9035134003
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Over hypnose is al veel onzin 
geschreven. Vooral schrijvers 
van romans en stripboeken 
kunnen het bont maken. 
Hypnose is dan een soort 
toverkunstje, dat slachtof-
fers van hun wil berooft. Van 
Donald Duck tot Suske en 
Wiske, bijna alle striphelden 
hebben wel eens te maken 
gehad met doorgaans boos-
aardige hypnotiseurs. Met 
de slang Ka in de tekenfilm 
‘Junglebook’ als sprekendste 
en ongetwijfeld grappigste 
voorbeeld. Ontelbaar zijn de 
spannende verhalen, waarin 
mensen onder hypnose de 
meest onwaarschijnlijke en 
verschrikkelijke dingen doen, 
tot moord aan toe.
In 1894 verscheen het boek 
dat het beeld vestigde van 
de hypnotiseur als donkere, 
dreigende man met borende 
ogen. De roman ‘Trilby’ over 
een jong meisje dat in de 
klauwen valt van de hypnoti-
seur Svengali, van de Britse 
schrijver George du Maurier, 
sloeg in als een bom. Trilby 
kon onder hypnose prachtig 
zingen en Svengali maakte 
haar tot willoze marionet en 
exploiteerde haar talent. Een 
romantisch verhaal, waarin 
natuurlijk dappere mannen 
uitrukken om het meisje te 
redden. Het boek is talloze 
malen verfilmd en er ontstond 
een levendige handel in Trilby 
hebbedingetjes, zoals servies, 
kousen, hoeden en zelfs con-
dooms. Schepen, locomotie-
ven en een stadje ontleenden 
hun naam aan ‘Trilby’. De 
Pokemonrage is er niks bij.

Hypnose is, behalve een therapie om mensen te behan-
delen voor tal van kwalen en gedragsproblemen, ook 
voer voor romanschrijvers, striptekenaars en filmmakers. 
Meestal lijkt in boeken en films hypnose meer op een 
goocheltruc dan op een serieuze, wetenschappelijk onder-
bouwde behandelmethode. De thriller ‘Hypnose’ van Lars 
Kepler vormt hierop een gunstige uitzondering. Het boek 
geeft een serieuze beschrijving van het werk van een 
hypnotiseur en maakt de problemen waar een hypnothe-
rapeut mee te maken kan krijgen inzichtelijk. 

Voor schrijvers is het soms 
handig om hypnose te ge-
bruiken als ze hun plot niet 
rond krijgen of om een vleug-
je mysterie toe te voegen. 
Meestal in navolging van Du 
Maurier in de vorm van don-
kere mannen met borende 
ogen. Ook de toneelhypnoti-
seur Rasta Rostelli past mooi 
in dit beeld.    
Sinds ‘Trilby’ hangt er voor 
niet-ingewijden een vleug 
magie en gevaar om hypnose 
en moeten hypnotherapeu-
ten goed uitleggen wat de 
bedoeling is. 
Het beeld dat in pulplectuur, 
theaterhypnose en soms ook 
serieuzere boeken wordt 
neergezet, schiet doorgaans 
ver voorbij de werkelijkheid. 
In plaats van een techniek die 
mensen in een volledig ont-
spannen en geconcentreerde 
toestand brengt waardoor 
ze in staat zijn hun gedrag of 
gevoel te veranderen, zien 
we een kunstje dat tot weinig 
meer dient dan het vermaken 
van publiek. Dat kan mensen 
zelfs bang maken voor the-
rapeutische toepassingen als 
bestrijding van pijn, fobieën, 
angsten en verslavingen. 
Geen wonder dat veel Ame-
rikaanse hypnotherapeuten 
vermijden alleen met hun 
vrouwelijke patiënten in de 
behandelruimte te verblijven. 

Hoewel het woord hypnose in 
onvoorstelbaar veel romans 
voorkomt – het is deel van 
onze taal geworden -, wagen 
slechts weinig schrijvers zich 
aan boeken waarin hypnose 

De nieuwe spannende Zweedse  
debuutromanroman; een geloof-
waardig en boeiend boek over 
‘Hypnose’.
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de hoofdrol speelt. Maar nu 
ligt er dan toch een dikke 
misdaadroman die zijn titel 
‘Hypnose’ echt verdient. 
Dit bijzondere debuut staat 
op naam van Lars Kepler, 
pseudoniem van het schrij-
versechtpaar Alexandra Coel-
ho en Alexander Ahndoril. In 
Zweden is hun boek nu al een 
groot succes. De schrijvers 
hebben zich grondig in hun 
onderwerp verdiept en geven 
niet alleen een boeiend 
beeld van de hypnose, maar 
leveren ook een spannende 
debuutroman af. Een knappe 
prestatie, al lijken niet alle 
inducties die zij beschrijven 
even werkzaam. 
Vreemd is ook dat de 
schrijvers in hun voorwoord 
beweren dat er wereldwijd 
slechts een handjevol be-
trouwbare hypnose-experts 
met medische kennis bestaat. 
Controleerbaar fout, want 
alleen al in Nederland zijn 
enkele honderden hypno-
therapeuten met medische 
en/of wetenschappelijke 
achtergrond actief en zijn er 
daarnaast vele therapeuten 
op hbo-niveau. 
De hoofdpersoon van ‘Hyp-
nose’, Erik Maria Bark, is een 
bevlogen wetenschapper en 
arts. Tien jaar geleden heeft 
hij gezworen nooit meer 
hypnose toe te passen, na 
een mislukt experiment met 
groepshypnose. 
Hij zette die groepshyp-
nose in bij de behandeling 
van ernstige trauma’s. Toen 
een van zijn patiënten een 
klacht tegen hem indiende, 

had hij geen verweer tegen 
de mediastorm die daarna 
opstak. Het ziekenhuis waar 
hij werkte staakte de subsidie 
voor zijn proefnemingen. En-
kele illusies armer blijft Bark 
wel aan het werk als trauma-
toloog. Hij is zo aangeslagen 
door het gebeurde dat hij 
zich alleen op de been kan 
houden met pillen.    
Bark is wel blijven geloven 
in hypnose, maar is er van 
overtuigd dat hypnotherapie 
het nooit kan winnen van 
vooroordeel. 
En dan roept de commissaris 
Joona Linna tien jaar na het 
stopzetten van het experi-
ment de hulp van Bark in bij 
het verhoren van een zwaar-
gewonde overlevende van 
een moordpartij op een ge-
zin. De jongen is thuis gevon-
den. Zijn moeder en zusje van 
vijf blijken te zijn vermoord. 
Hijzelf heeft messteken over 
zijn hele lichaam. Zijn vader is 
korte tijd eerder vermoord in 
een sportschool. Een ander 
zusje was niet thuis. Omdat 
Joona vreest voor het leven 
van dit meisje wil hij haar 
zwaargewonde broer verho-
ren. Hij denkt dat dit mogelijk 
is onder hypnose. 
Uiteindelijk zwicht Bark 
voor zijn aandringen en hij 
hypnotiseert de jongen. Dat 
gaat zo:

“Jozef, als je wilt… Denk aan 
een zomerdag. Het is fijn en 
aangenaam. Je ligt op de bo-
dem van een houten bootje 
dat langzaam heen en weer 

dobbert. Het water klotst en 
je kijkt omhoog naar de wolk-
jes die zich aan de blauwe 
hemel voortbewegen. (…) Ik 
tel nu terug en met elk getal 
dat je hoort, word je meer 
ontspannen. Je zult merken 
dat je heel rustig wordt en 
dat alles om je heen heel fijn 
is. Ontspan je vanaf je tenen, 
je enkels, te kuiten. Er is niets 
dat je hindert; alles is kalm en 
rustig. Het enige waar je naar 
moet luisteren is mijn stem, 
de getallen die terugtellen. 
Nu ontspan je je nog meer; 
je wordt nog zwaarder, je 
ontspant je boven je knieën, 
langs je dijen, naar je liezen. 
Voel dat je tegelijkertijd 
naar benden valt, zacht en 
aangenaam. Alles is rustig en 
ontspannen.” 

Het lijkt op het eerste oog 
een goede manier om men-
sen onder hypnose te bren-
gen. En in het boek werkt het 
ook, want de jongen bekent 
dat hij zijn moeder en zusje 
heeft vermoord. 
Toch kleven er een paar 
onvolkomenheden aan de 
wijze van inductie. Zo vult de 
therapeut wel veel in voor zijn 
patiënt. Dat kan in de praktijk 
snel weerstand oproepen en 
de hypnose doen mislukken. 
Zo geeft Bark aan dat er niets 
is dat Jozef hindert en dat 
alles om hem heen heel fijn 
is. Een goede therapeut zou 
eerder zeggen: “En je kunt 
voelen dat alles heel fijn is.” 
Bij de aanpak van Bark kun je 
je goed voorstellen dat pa-

tiënten dingen vertellen die 
niet waar zijn. Helemaal fout 
is dat Bark tijdens de hyp-
nose onaangekondigd zijn 
hand op de schouder van de 
jongen legt. Een patiënt kan 
daar makkelijk van schrikken 
en dat lijkt in het geval van 
Jozef zelfs levensgevaarlijk. 
Dat Bark zijn destijds publiek 
gemaakte belofte om nooit 
meer te hypnotiseren breekt, 
ontketent gewelddaden, die 
ook zijn eigen gezin raken. 
Zijn zoon die aan hemofilie 
lijdt wordt ontvoerd en zijn 
huwelijk komt onder steeds 
grotere druk te staan. 

Wellicht hebben de schrij-
vers van ‘Hypnose’ zich laten 
inspireren door het werk van 
hun landgenoot Otto Georg 
Wetterstrand (1845-1907). 
In de tijd dat ‘Trilby’ van Du 
Maurier triomfen vierde paste 
deze arts in Zweden hypnose 
toe als therapie. Hij bracht 
zijn patiënten onder hypnose 
in een grote zaal, maar deed 
dat om ook minder vermo-
gende patiënten te kunnen 
helpen. Dat ze daardoor van 
elkaars eigenaardigheden 
op de hoogte konden raken 
en elkaar in ongunstige zin 
konden beïnvloeden, nam 
Wetterstrand op de koop toe. 
Bark wil in zijn groepshypno-
se juist gebruik maken van de 
manier waarop zijn patiënten 
elkaar beïnvloeden. Bijzon-
der daarbij is dat hij zichzelf 
samen met de groep onder 
hypnose brengt. Zijn zeven 
patiënten lijden aan een 
posttraumatische stressstoor-
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nis die ze onder totaal ver-
schillende omstandigheden 
hebben opgelopen. Bark wil 
hen door hypnose hun in het 
verleden ontstane angsten 
onder ogen laten zien. 
In het boek kijkt hij terug 
op zijn werk van tien jaar 
geleden:

“De groep was bij de behan-
deling van trauma’s heel be-
langrijk. Het isolement werd 
daardoor een gemeenschap-
pelijk helingsproces. (…) Het 
waren allemaal mensen die 
één ding gemeen hadden: 
ze hadden traumatiserende 
inbreuken op hun privacy 
te verwerken gekregen. 
Die hadden een dusdanige 
verwoesting in hun psyche 
aangericht dat ze, om zich 
staande te houden, de 
inbreuk voor zichzelf verbor-
gen hielden. Niemand van 
hen begreep wat hun precies 
was overkomen: ze waren 
zich er alleen van bewust dat 
het vreselijke uit hun ver-
leden hun leven had kapot 
gemaakt. Want het verleden 
is niet dood. Het verleden 
is zelfs niet eens verleden 
tijd, citeerde ik de schrijver 
William Faulkner altijd. Daar 
bedoelde ik mee dat elk klein 
dingetje dat een mens is 
overkomen hem of haar naar 
het heden vergezelt.”

Wat de schrijvers hier doen 
is mooi, want wat voor de 
patiënten van Bark geldt, zal 
tien jaar later ook voor hem 
zelf gelden. De gebeurtenis-
sen uit het verleden zullen 

“De groep was 
bij de behande-
ling van trauma’s 
heel belangrijk. 
Het isolement 
werd daardoor 
een gemeen-
schappelijk  
helingsproces. 
(…) Het waren 
allemaal men-
sen die één 
ding gemeen 
hadden: ze had-
den traumatise-
rende inbreuken 
op hun privacy 
te verwerken  
gekregen.“

zijn leven op zijn kop zetten 
en hem en zijn gezin in een 
ijzeren greep nemen. 
Bij de groepshypnose gaat 
het mis als de zevende 
patiënte, Eva Blau, zich bij 
de groep aansluit. Zij wil zich 
helemaal niet onder hypnose 
laten brengen, maar doet 
alsof, verstoort daarmee de 
behandeling en veroorzaakt 
onrust in de groep en bij Bark. 
Als Bark desondanks er in 
slaagt haar wel onder hypnose 
te brengen, bekent zij iets wat 
niemand mag weten. Maar zo 
slaagt zij erin hem in opspraak 
te brengen en na het vonnis 
van de media en het zieken-
huis waar hij werkt, zit er maar 
een ding op: stoppen. 
Wat de mensen in de groep 
met elkaar delen is dat ze een 
denkbeeldig spookslot heb-
ben, waar ze niet in durven. 
Bark helpt hun dat slot toch 
binnen te gaan. Wat Bark niet 
aan zijn bestuur heeft verteld 
is dat hij zelf bij de behande-
ling ook in een trance raakt. 
Hij beschouwt dat als onver-
mijdelijk en goed. 
Hij beschrijft dat zo: 

“Terwijl ik wegzakte in zee, 
zagen mijn cliënten natuur-
lijk heel andere dingen. Zij 
verzonken in hun eigen herin-
neringen, in hun verleden. 
Belandden in de kamers van 
hun kindertijd, op plaatsen 
uit hun jeugd, in het zomer-
huis van hun ouders of de 
garage van hun buurmeisje. 
Ze wisten niet dat ze zich 
voor mij tegelijkertijd diep 
onder water bevonden en 

langzaam langs een reusach-
tige koraalformatie, diep-
zeetrog of ruwe wand van 
een continentaal breukvlak 
omlaag zakten.”

Het duo Kepler is er in 
geslaagd een geloofwaardig 
en boeiend boek te schrijven 
over hypnose, dat nog span-
nend is ook. Bovendien is het 
een aangrijpende roman over 
een man op het keerpunt 
van zijn leven. De schrijvers 
brengen goed in beeld voor 
welke problemen hypnothe-
rapeuten kunnen komen te 
staan en met hoeveel wan-
trouwen zij soms bejegend 
worden. De inducties – hoe-
wel niet altijd perfect – geven 
toch goed aan waar het in de 
hypnose om gaat. 
Jammer dat in de reclame 
voor dit boek zo de nadruk 
wordt gelegd op de vergelij-
king met de misdaadboeken 
van de succesvolle Zweed 
Stieg Larsson. Kepler heeft 
het helemaal niet nodig zich 
op te trekken aan een andere 
schrijver. 
.....................................
Hypnose, Lars Kepler 
Vertaling Tineke Jorissen-Wedzinga
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Op verzoek van het be-
stuur van de NBVH geef ik 
kort weer wat het onder-
zoek inhoudt dat ik coör-
dineer voor de Samenwer-
kende PDS-therapeuten. 

In oktober 2008 zijn de 
Samenwerkende hypno-/
PDS-therapeuten begon-
nen met wetenschappelijk 
onderzoek naar de resulta-
ten van hun behandeling. 
Dit doen we in samen-
werking met het Univer-
sitair Medisch Centrum te 
Utrecht. De heer dr. N. de 
Wit, onderzoeker van het 
UMC en verbonden aan het 
Juliuscentrum begeleidt dit 
onderzoek. Hij zal de resul-
taten verwerken en publice-
ren over de uitkomsten.
.....................................
Waarom dit wetenschap-
pelijk onderzoek?
Dat hypnotherapie op veel 
terreinen kan worden ingezet 
is ons bekend. Echter niet 
iedereen in de buitenwereld 
is daarvan overtuigd. Bij 
huisartsen, medisch speci-
alisten, individuele cliënten 
alsook zorgverzekeraars is 
hypnotherapie niet (genoeg) 
bekend, betwijfelt men soms 
of het werkt of stelt men vaak 
hypnotherapie achter bij 
reguliere psychotherapie. 
.....................................
Samenwerkende PDS-
therapeuten
We zijn als Samenwerkende 
PDS-therapeuten heel blij dat 
de heer dr. N de Wit onder-
zoek wil doen naar de behan-
deling van het Prikkelbare 

Darm Syndroom volgens het 
protocol van prof. P. Whor-
well, gastro-enteroloog aan 
het Wythenshawe Hospital te 
Manchester. 
De Samenwerkende PDS-the-
rapeuten hebben zich in 2004 
verenigd in een vereniging. 
Bijna 40 hypnotherapeuten 
hebben het gespecialiseerde 
opleidingstraject op basis van 
het protocol van Whorwell 
voltooid. Professor Whorwell 
doet als gastro-enteroloog al 
sinds de jaren ‘80 van de vo-
rige eeuw wetenschappelijk 
onderzoek naar de werking 
van hypnotherapie onder zijn 
patiënten met PDS. Hij heeft 
aangetoond dat hypnothe-
rapie bij zware gevallen van 
PDS vaak tot succes leidt in 
Groot-Brittannië. Ook wij als 
PDS-therapeuten zien bij de 
meeste cliënten grote verbe-
teringen als gevolg van deze 
therapie.
.....................................
De inhoud van het  
onderzoek
Iedere cliënt met PDS vult bij 
de start en bij het einde van 
de therapie een vragenlijst 
in. In het totaal willen we 500 
mensen volgen in het kader 
van dit onderzoek.  
De vragenlijst is wetenschap-
pelijk gevalideerd; hij zit dus 
goed in elkaar. De lijst bevat 
9 vragen over de klachten zelf 
en 34 vragen over de kwali-
teit van leven van de cliënt.
Alle vragenlijsten worden 
regelmatig verzameld en 
opgestuurd naar een centraal 
punt. Zodra we 100 patiënten 
hebben behandeld, zal dr. 

N. de Wit een eerste analyse 
maken van de uitkomsten. 
In 2011 verwachten we het 
aantal van 500 patiënten te 
hebben behaald. Dan zal 
dr. N. de Wit de uitkomsten 
verwerken en publiceren.
.....................................
We hebben er alle vertrou-
wen in dat we met dit onder-
zoek weer een stapje verder 
komen in het aantonen van 
de effectiviteit van hypnothe-
rapie.
.....................................
Peter van Essen is coör-
dinator wetenschappelijk 
onderzoek van Samenwer-
kende PDS-therapeuten.
.....................................
Meer achtergrond en infor-
matie over de werkwijze, het 
behandelprogramma en het 
wetenschappelijk onderzoek 
is te vinden op de website 
www.pds-therapeuten.nl  
(Red.) 

Samenwerkende PDS-therapeuten 
doen wetenschappelijk onderzoek
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“Dan wil ik je nu vragen gewoon lekker te gaan zitten of te gaan liggen, helemaal zoals jij dit 
nu prettig vindt … zodat we een bijzondere oefening kunnen gaan doen om je innerlijke 
wereld te verkennen … een oefening dom belangrijke delen van jezelf te kunnen ontmoeten … 
en hen weer in jezelf te kunnen verwelkomen … en dan wil ik je nu vragen gewoon even rustig 
je adem te volgen … helemaal op jouw manier … het is lekker om even helemaal naar je buik 
te ademen … helemaal naar je onderbuik … voel maar of je kan voelen of je buik op … en neer 
gaat … heel rustig op en heel rustig neer … en bij elke ademhaling kom je meer en meer bij 
jezelf … doe ‘t maar … voel maar dat je helemaal vanzelf gewoon kunt gaan ontspannen … en 
het zal je misschien gaan verrassen wat er straks gaat gebeuren en wat je gaat ontdekken over 
jezelf … dingen die je van jezelf misschien niet eens wist … voel maar dat je je meer en meer 
kunt gaan overgeven … aan dat wat vanzelf gebeurt … want alles wat vanzelf gebeurt is goed 
… voel maar of je nog even kunt voelen of je adem helemaal tot in je onderbuik gaat … je kunt 
door je neus in- en door je mond uitademen … en het kan prettig zijn om op elke uitademing 
nog wat los te laten … gewoon de dingen waar je mee bezig bent geweest, laat ze maar los … 
je hoeft even niks, je hoeft even helemaal niks … alleen maar te voelen wat er in jezelf gebeurt 
… en te ontdekken … laat het maar jouw innerlijke ontdekkingsreis zijn … helemaal prettig en 
ontspannen … voel het maar … voel maar hoe je dieper in jezelf kunt wegzakken en je 
tegelijkertijd kunt overgeven aan dat wat komt … en nu je helemaal ontspannen bent en met 
je aandacht in jezelf kun je je mee laten nemen naar een plekje ergens in de natuur … een heel 
mooi en bijzonder plekje ergens in de natuur waar je de ruimte hebt … een plekje waar je 
jezelf kunt zijn … voel maar dat je hier kunt zijn … verken deze plek maar even … het is een 
hele wonderlijke plek hier in de natuur, want ineens verschijnen hier spiegels terwijl je hier 
gewoon op deze plek bent … op jouw bijzondere plek … terwijl je kijkt in deze spiegels, het 
zijn er misschien vijf of tien of twintig … zie je steeds een stukje van jezelf … in elke spiegel een 
ander stukje … wonderbaarlijke spiegels op deze prachtige plek … en loop maar van spiegel 
naar spiegel en ontdek maar dat bij elke spiegel iets teruggespiegeld wordt van jezelf … en 
dan verdwijn ik straks even met mijn stemgeluid zodat je heel rustig kunt gaan kijken lopend 
van spiegel naar spiegel, naar stukjes, delen van jezelf die door de spiegels worden terugge-
spiegeld, delen die jou iets willen zeggen of je iets willen laten zien, ervaar het maar … laat 
maar gebeuren … helemaal vanzelf … … … … en je bent verrast want elke spiegel laat je iets 
heel anders zien … elke spiegel spiegelt jou iets terug … de ene misschien iets leuks en de 
ander mogelijk iets minder leuk … het zijn wonderspiegels en het meest bijzondere is nu dat al 
deze fi guren die jij in de spiegels gezien hebt uit de verschillende spiegels stappen … kijk 
maar, voel het maar … en ze wandelen met je mee naar een prachtige open plek hier vlakbij … 
en wandel er maar tussendoor en iedereen heeft zijn eigen gestalte … al deze gestaltes willen 
elkaar ontmoeten en jou ontmoeten … ervaar het maar … … … en het kan zijn dat je de ene 
gestalte wilt uitnodigen om de ander te ontmoeten het kan ook zijn dat dit helemaal vanzelf 
gaat, dat de delen die elkaar nog niet zo goed kennen elkaar vanzelf opzoeken en andere 
delen elkaar juist ruimte geven … laat je je maar verrassen hoe ze met elkaar omgaan … alles 
is goed … het mag er allemaal zijn … en terwijl je zo nog steeds even tussen ze door blijft 
lopen blijf je nieuwsgierig naar hoe het zich verder ontwikkelt, hoe de delen reageren op elkaar 
… en het kan zijn dat je nu vlakbij wat water hoort stromen en terwijl deze delen van jou 
allemaal nog even met elkaar bezig blijven kun je ze eventjes alleen laten en later bij ze 
terugkeren, je kunt je even terugtrekken en kijken naar waar dit water vandaan komt … het is 
een bijzondere waterval … loop er maar naar toe … je hoort het water stromen … het komt 
steeds dichterbij,m want je hebt het pad er al naar toe gevonden … je loopt gewoon naar waar 

Met deze ontmoeting met deelpersoonlijkheden kun je je innerlijke balans vergroten. 
Het is een leuke en verkwikkende visualisatie die veel inzicht geeft in jezelf en in wie je 
bent, en je kan helpen de regie in je leven terug te vinden.

Ontmoeting met 
deelpersoonlijkheden
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het geluid vandaan komt … het is een bijzondere waterval … want als de zon erop schijnt, 
stralen er allemaal kleuren vanaf de waterspetters … alle kleuren van de regenboog … je ziet 
de zon stralen op deze waterval … je bent zo dichtbij gekomen dat je ook in de waterval kunt 
staan … voel maar hoe lekker verfrissend dit is … het is precies warm genoeg … precies lekker 
verfrissend … en je voelt alle kleuren van de regenboog in en om je heen … en je kunt nu de 
kleuren ontvangen die jij nodig hebt … doe het maar op jouw manier … de spetters met de 
kleuren vallen op je op een prettige manier, voel het maar … ervaar het maar net zo kort of 
lang als goed voor je voelt … en op het moment dat het genoeg voor je is neem je de 
ontvangen kleuren met je mee … je weet ook welke voor jou nu belangrijk zijn … en dan kun je 
aan de kant in de zon opdrogen … het verwarmt je en voel maar hoe prettig het is … en als je 
dan helemaal bent opgedroogd zie je een twinkeling in de verte … misschien moet je om er te 
komen enkele struiken voorbij … je ziet een bijzondere twinkeling tussen de bladeren door … 
en dan zie je een bijzonder kristal … een heel groot bijzonder kristal speciaal voor jou … en als 
je dichterbij komt kun je de straling van dit kristal voelen … terwijl je dichterbij komt gaat het 
kristal voor je open … het heeft voor jou een bijzondere boodschap … voor de komende 
week, misschien voor het komende jaar … luister maar … kijk maar … voel maar … ontvang 
het maar … speciaal voor jou … … … het kan zijn dat je over deze boodschap nog vragen 
hebt … dan kun je het, hoe wonderlijk het ook is, aan deze steen vragen … je krijgt gewoon 
antwoord … en als je voldoende hier hebt gehoord en ontvangen … dan kun je langzaam weer 
teruglopen naar de plek waar alle delen zijn … en voel maar eens wat er in jezelf veranderd is 
… misschien is er ook van alles bij je delen veranderd, de gestalten die hier rondlopen … kijk 
maar, voel maar, loop er maar weer tussen en voel maar wat er veranderd is … besef nu maar 
dat jij de regie hebt … als jij wilt dat een bepaald deel anders reageert of met de ander 
omgaat dan mag je dat zeggen … voel maar … jij mag het regelen, gewoon op een hele 
zachte manier … als je merkt dat een bepaald deel meer ruimte nodig heeft of dat andere 
delen meer samen mogen werken … laat het maar weten … … … alles wat je te zeggen hebt 
mag je zeggen … alles wat je opvalt mag je delen … en bedank ze maar voor alles wat ze voor 
je doen … en dan kun je geleidelijk aan alle delen een plekje geven in jezelf … doe het maar 
… voel maar dat je dit nu heel rustig kunt gaan doen … alle delen mogen een eigen plek 
krijgen in jezelf, in je lijf … voel maar dat je een nieuwe balans krijgt in jezelf, voel maar dat je 
meer heel bent, meer jezelf, meer één met alles om je heen … … … en dan wil ik je vragen te 
gaan naar een moment in de toekomst … een moment waarvan je verwacht dat je wel iets 
extra’s nodig hebt … neem alle delen in jezelf maar mee en voel maar hoe je het nu anders 
gaat doen, voel maar hoe je helemaal jezelf mag zijn zoals jij werkelijk bent … en dat alle delen 
in jou meedoen … helemaal één met jezelf … één met de omgeving … voel het maar … en 
het gevoel dat je nu hebt kun je waar je ook bent weer in jezelf oproepen … en je weet wat je 
zal helpen om dit gevoel op te roepen, misschien een kleur uit de waterval, of de steen met zijn 
stralende pracht of iets speciaals wat je nu voelt … ervaar het maar … het zal je helpen erop te 
vertrouwen dat al jouw delen samenwerken … en je zult merken dat vanaf nu het leven 
makkelijker wordt … en als je eraan toe bent kun je langzaam weer terugkomen … terugkomen 
naar het hier en nu … en beseffen dat je hier ligt of zit en dat je de dingen van deze dag weer 
op kunt pakken … voel maar … dan kun je je weer rekken en strekken … je armen en benen 
bewegen en langzaam in je eigen tempo je ogen openen en weer de dingen gaan doen die jij 
vandaag van plan bent … en besef maar dat jij bijzonder bent met al je mogelijkheden, je bent 
weer helemaal hier.”
© Barbelo Chr. Uijtenbogaardt (Op cd bij Academie Hypnos verkrijgbaar) 
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In het onvoorspelbare zit de 

vrijheid van de mens 

Hannah Arendt

De complementaire, voorheen alternatieve, stroming in de 
gezondheidszorg is steeds vaker onderwerp van gesprek 
en ligt af en toe onder een vergrootglas. Vanwege de 
vergoeding van de therapieën in de aanvullende verzeke-
ringen dient het werkveld steeds transparanter en spe-
cifieker omschreven te worden. Er worden toenemende 
eisen gesteld aan rapportage, methodiek en profilering. 
Wij hebben in de hypnotherapie al een flinke professio-
naliseringsslag gemaakt doordat we onderdeel zijn gaan 
uitmaken van de Geestelijke Gezondheidszorg. De aanpas-
sing op medisch gebied is inmiddels gemaakt. Wanneer 
de WCZ (Wet Cliëntenrechten Zorg) effectief zal worden 
zullen wij op dit gebied beter beslagen ten ijs komen.

Er is echter een andere kant aan onze beroepsuitoefening, 
het methodisch behandelen en begeleiden. Daar wordt de 
therapeut-cliëntrelatie vooral door gekenmerkt. De cliënt 
ervaart ons als therapeut, welke methode wij daarbij hanteren 
komt op de tweede plaats. Aan het ontwikkelen van een be-
roepshouding bij begeleiding kan nog meer en vaker aandacht 

worden besteed in onze opleidingen. Ook bijscholingen op 
gebied van deskundig hulpverlenen, coaching en counseling 
zijn belangrijk. We werken eclectisch, dus het staat ons gelukkig 
vrij een keuze te maken uit de meest geschikte methodiek in 
het moment.
Hypnotherapie is immers geen op zichzelf staande psychothe-
rapie, maar het toepassen van hypnose als methode binnen 
een therapie. Het doel is het teweegbrengen van een bewust-
zijnstoestand waardoor het voor de cliënt makkelijker wordt 
om bij onderliggend proces te komen en suggesties van de 
therapeut te volgen. Trance past binnen elke vorm van thera-
peutische interventie, ongeacht of het gaat om psychoanalyse, 
cliëntgerichte therapie, of cognitieve gedragstherapie. Werken 
met trance is een toepassing, een middel en geen doel; iets 
waarover nogal eens misverstanden bestaan. Het is een weg 
die we kunnen nemen om tot de kern te komen. 

Actueel
Steeds vaker komen cliënten in onze de praktijk die het niet 
meer weten, het niet meer leuk vinden. Mensen doen veel te-
gen hun zin, dat heeft uiteindelijk tot resultaat dat de vreugde 
uit de beleving weggaat. De metafoor die ik tegenwoordig het 
meest hoor is het gevoel van ‘vast te zitten.’
De verandering in de economische situatie kan ertoe leiden dat 
mensen loskomen uit gevestigde patronen; zekerheden brok-
kelen af. Mensen zijn bang hun baan te verliezen of hebben 
anderszins ervaringen met financiële onzekerheid. Dit brengt 
ongewilde veranderingen met zich mee, waarbij de basisveilig-
heid soms op losse schroeven komt te staan en men moet ver-
anderen, meeveranderen. Tijdens dit proces komt iemand weer 
in contact met de eigen identiteit, met wensen en verlangens. 
De eigen basisovertuigingen passeren de revue en de combi-
natie van dit alles brengt niet zelden flinke verwarring met zich 
mee in de hele sociale omgeving. Een Amerikaans gezegde is: 
‘In times of tension, families crack under pressure.’ 

Het terugvinden van inspiratie op 
weg naar nieuwe creativiteit

Verandering 
als levenskunst



29

Processituatie
Als mensen ongelukkig, ontevreden en in verwarring zijn, dan 
ervaart men pijn. Men voelt zich alsof alle energie wegstroomt, 
en we horen proceszinnetjes als: ik kan het net zo goed laten; 
het is toch allemaal zinloos; ik zie het niet meer zitten; ik ben er 
klaar mee; ik heb het helemaal gehad; ik houd ermee op; ik had 
het me heel anders voorgesteld; Is dit nu alles? Wat heel duide-
lijk wordt is dat iemand inderdaad is komen vast te zitten, zoals 
een blad in de rivier achter een uitstekende tak blijft hangen. 
Het stroomt niet meer mee met het water. Creativiteit, kwaliteit, 
persoonlijke effectiviteit en ‘flow’ wordt niet meer ervaren.

Posttraumatische stress is welbekend maar recent spreekt men 
ook steeds vaker over posttraumatische groei. Soms weten 
mensen ontregelende ervaringen om te zetten in een groei-
sprong op emotioneel en ander gebied. Daarbij is in eerste 
instantie ook sprake van vastzitten, op een dood punt te-
rechtkomen. Een cliënte beschreef mij: “De deur wil maar niet 
open gaan, ik sta ervoor en kan er niet in.” Zij begon steeds 
vaker te dromen van dichte deuren. Eerst waren dat stilstaan-
de beelden, zij stond stil en de deur stond stil. Gaandeweg 
begonnen de deuren te rijden (zoals in bus of trein), waardoor 
zij in beweging moest komen, ze holde in haar dromen achter 
de deuren aan. Dat ervoer ze als een opluchting, weliswaar 
ging de deur niet open maar zij begon zelf innerlijk weer in 
beweging te komen. (Uiteindelijk droomde ze dat ze in een 
soort van tunnel holde en holde, dat bleek de toegang tot 
een vliegtuig te zijn, de deur stond open en ze vloog weg!)

Als er pijn is moet je iets veranderen in je leven, zegt Confu-
cius, en iets veranderen wil zeggen: uit een patroon stappen. 
Dit kan ons brengen naar een andere plek in onszelf, waar 
de mogelijkheid voor geluk is opgeslagen, in afwachting om 
weer mee te stromen zodat we weer heel kunnen worden. 
Hiervoor is het nodig een ander paadje te lopen, metaforisch 

en letterlijk. In relatietherapie is het uit patronen stappen het 
voornaamste doel, zodat de relatie steunend en voedend kan 
zijn in plaats van uitputtend en stagnerend.

Begeleidingsvormen
Er zijn vele wegen die naar Rome leiden. Om een goede 
keuze te kunnen maken voor een manier waarop de cliënt 
weer contact kan maken met de eigen innerlijke wereld van 
creativiteit en inspiratie is het van belang een visie te hebben 
over een model van begeleiding. Dat kunnen verschillende 
vormen van therapeutische interventie zijn. Goede basismo-
dellen van deskundig hulpverlenen worden gegeven door 
Gerard Egan met zijn voortreffelijke standaardwerk: Deskun-
dig hulpverlenen; en door Liet de Vries-Geervliet: Weet wat je 
doet. Bij beide boeken hoort een werkboek met oefeningen. 
Deze twee methodes zijn breed toepasbaar en goed te com-
bineren met de methodiek van de hypnotherapie.

 

De belangrijke problemen waar 

we mee te maken krijgen kunnen 

niet opgelost worden op hetzelf-

de denkniveau als waarop we ze  

geschapen hebben. 

Albert Einstein

Hieer ben ik achter geekommmenn,, daccht dde mmiier. Ikkk wwil niieett,, ikk mmmooeeet.. 
Ik mmoet hier zijn, iik moett naaar dde vveerrtee. EEn allss ikk inn dddee veerttte bbeennn 
mooet ik nog verdeer, en alls iikk nogg vveerrderr ben………
Ik wwil niet dennken,, mmaar iik mmmoett ddeennkkenn. Ikk wwwil nnieeemmmaanndd  
miissen, maar ik mmoeet iemmmannd mmisssseen..
Hijj zat op een steeen, mett zijjnn hoooffdd inn zziijjn haanddennn. NNNuuu mmooooett iik 
op een steen zzitten,, dachhht hhiij. NNu mmooeet ik ddennnkeen daaatt iik mmmmoeettt.
Hijj kon niet mmeer.
Misschien benn ik wweel hieer, ddacht hhiij,, oomm eraacchhteer  
te komen dat ik niiett meeeer kkaan.
Tooon Tellegen; Het vertrrekk van ddee mmieer (200099))
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Veranderkunde
Veranderkunde is een toegepaste psychologie die zich met 
name richt op ‘geplande’ veranderingen, dat wil zeggen: 
veranderingen waarop we invloed op zouden willen of kunnen 
uitoefenen. Er zijn verschillende strategieën en benaderin-
gen, sommige daarvan zijn niet direct verenigbaar met het 
cliëntgericht werken. De ontwikkelingsgerichte benadering is 
gericht op het versterken van competenties, bij deze bena-
dering komt de motivatie tot veranderen van binnenuit. In de 
theoretische veranderkunde wordt veel aandacht besteed aan 
het onderscheid tussen verschillende betekenissen van veran-
dering. Een werkwijze als beschreven in het Handboek voor 
veranderkunde, kan heel goed werken als de cliënt vooral de 
gerichte wens heeft om beter te kunnen functioneren in een 
werkomgeving of in een relatie. (Caluwé et al, 2003) 

Inspiratieonderzoek en actieplan
In het grote Inspiratie Doeboek (Geersing, 2009) staan allerlei 
ongewone oefeningen, inspirerende beelden en reflectie-
opdrachten met als doel je van bekende gebaande paden 
af te halen. Er kan creatief gewerkt worden en veel van de 
opdrachten lenen zich goed voor imaginaties die van tevoren, 
tijdens of na een sessie gedaan kunnen worden. Met name bij 
jongeren, of mensen die plotseling veel vrije tijd hebben (door 
ziekte of baanverlies) kan een dergelijke, bij tijden luchtige, 
aanpak prettig zijn. Het is heel goed mogelijk de oefeningen 
zelf uit te breiden, zoals bijvoorbeeld het schrijven van een 
‘wild plan’, te vergelijken met het wensplaatje. Rondom deze 
opdracht kunnen verschillende hypnotherapeutische me-
thoden worden geweven, regressie (en reïncarnatie), werken 
met delen, progressie en verschillende vormen van geleide 
fantasie. 
Deze methode is heel praktisch, en kan een goede leidraad 
zijn voor de weg naar binnen om daadwerkelijk bij de essen-
tie te komen. De oefeningen zijn gericht op de verschillende 
levensgebieden; werk, sociale omgeving en vrije tijd.

Spiral dynamics
Hoe en waarom ontwikkelen veranderingen zich eigenlijk? 
Beck en Cowan geven daar antwoord op: ‘Alle ontwikkelingen 
bewegen zich spiraalvormig omhoog. Zij worden gekleurd 
door waardensystemen en krijgen richting doordat nu eens 
collectieve, dan weer individuele waarden de boventoon voe-
ren.’ Zij baseerden Spiral Dynamics op de theorie van Dr. Clare 
Graves die het als volgt samenvat: ‘De psychologie van het 
volwassen menselijk wezen is een zich ontwikkelend spiraals-
gewijs bewegend proces dat zich openbaart door progres-

sieve onderwerping van oudere systemen van een lagere orde 
tot nieuwere systemen van een hogere orde, wanneer de exis-
tentiële problemen van de mens veranderen.’ Graves ontwierp 
zijn waardensysteem als vervolg op de behoeftenpiramide van 
Maslow, zijn collega. De niveaus worden in kleuren omschre-
ven waarbij het ene niveau niet beter is dan het andere. Dit 
leent zich voor visualisatie, imaginatie en andere vormen van 
creatieve verbeelding. Bij elk niveau worden enkele kenmer-
ken genoemd bij transformatie naar een volgend niveau.

1. BEIGE
Overleven en eerste levensbehoeften. ‘Ik overleef’’. Voorbeel-
den zijn pasgeborenen, psychisch zieke daklozen, mensen 
in hongersnood, diep dementen. Transformatiekenmerken: 
bewustwording van het zelf; van oorzaak en gevolg, handelen 
uit angst.

2. PAARS
Verwantschap en geborgenheid. “We zijn veilig”. Mystieke 
geesten, leven dicht bij de aarde. Bloedverwantschappen zijn 
sterk. Iedereen doet wat de leider zegt. Rituelen, tradities en 
symbolen. Transformatiekenmerken: ontdekking van het Zelf, 
zelfexpressie.

3. ROOD
Macht en wilskracht. ‘Ik beheers’. Leven in het nu zonder 
denken aan consequenties, gemotiveerd door helden en 
veroveringen. Individu staat voorop. Transformatiekenmer-
ken: zoeken naar betekenis en doel van het leven, groeiend 
bewustzijn rondom oorzaak-gevolg.

4. BLAUW
Orde en moraliteit. ‘We zijn gered’. Slechts één juiste wijze 
van denken of bestaan! Trachten het hogere te dienen door 
zelfopoffering. Het collectief staat voorop en is moralistisch en 
voorschrijvend. Transformatiekenmerken: wens tot beter leven 
in het heden, de beste weg te zoeken uit de mogelijkheden.

5. ORANJE
Zelfontplooiing en rationaliteit. ‘Ik verbeter’. Planning voor 
verbetering, denken in mogelijkheden. Geld is belangrijker 
dan loyaliteit. Vele opties uitproberen, autonomie is belang-
rijk. Transformatiekenmerken: welzijn van alle mensen en de 
natuur, behoefte aan delen en rijker innerlijk leven.

©Fotografie: Lieske Jitta
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6. GROEN
Verbondenheid tussen mensen. ‘Samen op weg’. Persoonlijke 
groei en aandacht voor leefomgeving. Gemotiveerd door 
menselijk contact en willen bijdragen. Tolerantie voor en 
acceptatie van verschillen. Leren van anderen. Streven naar 
harmonie. Openheid en vertrouwen. Transformatiekenmerken: 
gebukt gaan onder de economische en emotionele kosten 
van zorg, kennis staat boven gevoel.

7. GEEL
Systeemdenken. Dit is het eerste niveau waar een ‘kwan-
tumsprong’ plaats vindt in het vermogen om verschillende 
perspectieven te kunnen hebben. Beseffen dat chaos en 
verandering vanzelfsprekend zijn. Verandering en uitdaging 
is natuurlijk proces. Integrale visie en vele nieuwe ideeën, 
ook ecologisch. Transformatiekenmerken: orde in de chaos 
herkennen, nieuwe wegen zoeken, spiritualiteit terug in de 
natuurwetenschappen.

8. TURKOOIS
Holisme en synthese. “Verbondenheid”. De dynamiek van de 
aarde als één geheel. Alle leersystemen zijn open.
Je kunt de kleuren zien als niveaus van functioneren. Iemand 
kan in een sportwedstrijd ROOD zijn, en in de relatie BLAUW. 
George Bush, was primair een belichaming van ORANJE, met 
een beetje BLAUW. Toen vanuit de Amerikaanse bevolking 
andere wensen kwamen (Healthcare voor iedereen) bleef Bush 
blauw/ORANJE argumenten hanteren, hij kon niet meegaan 
met het opkomende GROEN. Spiral Dynamics werd toege-
past in Zuid Afrika om bij de afschaffing van de apartheid de 
ontwikkeling van PAARS (stammendenken) naar BLAUW te 
begeleiden. Je moet dan door ROOD, dat brengt weer eigen 
problemen met zich mee! (bron: spiraldynamics.info) 

Controle is het probleem 

niet de oplossing

Acceptance en Commitment Therapie (ACT)
ACT is beïnvloed door boeddhistische inzichten in de onver-
mijdelijkheid van menselijk leed. Er wordt veel gewerkt met 
aandachtgerichte oefeningen: Mindfulness. Daarnaast zijn 
belangrijke elementen: gebruik van metaforen; de therapeuti-
sche relatie; ervaringsoefeningen en humor. Het belangrijkste 
onderscheid met cognitieve gedragstherapie (CGT) is dat 
CGT zich richt op symptoomverlichting door verandering van 

de inhoud van gedachten, terwijl ACT zich richt op het veran-
deren van de relatie die iemand heeft met zijn gedachten, dus 
het veranderen van de functie van deze gedachten.

Het alternatief voor de reguliere klinische aanpak wordt in de 
ACT omschreven als: het loslaten van de strijd. 
De volgende metafoor illustreert dit loslaten: Het lijkt alsof je 
verwikkeld bent in een touwtrek wedstrijd waar je leven van af-
hangt. Aan het andere eind van het touw trekt een groot, lelijk 
en erg sterk monster. Tussen jou en het monster ligt een kuil en 
voor zover jij kunt zien is die bodemloos. Als je deze wedstrijd 
verliest, val je in die kuil en blijft er niets van je over. Dus je 
trekt en trekt, maar hoe harder jij trekt, hoe harder het monster 
trekt, je komt steeds dichter bij de rand van de kuil. Inzien dat 
het hier niet onze taak is die touwtrek wedstrijd te winnen, is 
het meest lastige. Het is onze taak het touw te laten vallen.’

Het beeld van het vallende touw is perfect voor de grotere 
agenda van ACT, waarbij emotionele bereidheid en het losla-
ten van gedachten domineren. Soms vragen cliënten na het 
horen van deze metafoor: ‘Hoe moet ik dat doen?” Het is het 
beste om die vraag niet te beantwoorden, want dat is precies 
de kwestie waar de therapie op gericht is. De therapeut kan 
iets zeggen als: ‘Tja, ik weet nu niet precies hoe ik die vraag 
moet beantwoorden, maar de eerste stap is dat je gewoon 
inziet dat je het touw vasthoudt.’ (Hayes, 2006) 

Droom uw depressie weg
Dit belangwekkende artikel in Vrij Nederland heeft een titel 
die helaas niet overeenstemt met de inhoud. Het gaat niet 
over dromen, er is geen sprake van slaap. Ook dagdromen is, 
doordat deze preventieve therapie in groepsverband wordt 
aangeboden (8 x 2 uur), niet aan de orde. In deze nieuwe me-
thode wordt onder leiding van de psychologe en therapeute 
cognitieve gedragstherapie de realiteit in een ander licht 
gezet, om je los te maken uit ingesleten negatieve denkpa-
tronen en letterlijk een nieuw ‘paadje’ te maken. Je wordt uit-
genodigd om te fantaseren, hardop te ‘dromen’ over andere 
oplossingen voor problemen of gevoelens. Zo worden nieuwe 
ervaringen gecreëerd die concurreren met de oude. Daarbij 
ontstaat ook bewustzijn over de pijn bij wat er verloren gaat of 
is gegaan in ons leven. (Bockting, 2010)
De aanpak blijkt vooralsnog succesvol te zijn, zonder twijfel 
vanwege de methode van herkaderen die gebleken succes-
vol is binnen hypnotherapie en nlp. Deze werkwijze kan een 
goede aanzet zijn om de cliënten aan te moedigen verder te 
gaan visualiseren op basis van de nieuw ontgonnen paadjes. 
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Conclusie 
Op het moment dat mensen vastlopen is er al veel gebeurd. 
Men heeft lang getracht om de situatie te beheersen, over-
zicht te houden en controle te bewaren. Streven naar voor-
spelbaarheid en controle vormt een grote bron van stress in 
de Westerse wereld. Als de controle minder wordt ontstaat 
een chronische onzekerheid over zichzelf en het eigen functio-
neren; dit geeft zelfverlies. (Meester, 2010)
Wie zijn bestaan wil bouwen op zekerheid en veiligheid komt 
daardoor op gegeven moment helemaal vast te zitten. Dat 
kan de situatie zijn waarin de vraag opkomt: Is dit nu alles, is 
dit mijn leven? 

Het verlangen naar innerlijke beleving en contact met het 
hart wordt steeds sterker. Als je er zelf niet in slaagt los te 
komen uit de beklemming dan zorgt het leven vaak zelf voor 
ontregeling of crisis, en vallen de opgebouwde muren in 
duigen. Vanuit die brokken kunnen nieuwe mogelijkheden en 
nieuwe energie voortkomen. Op dit punt aangekomen kan 
men beginnen de angst het hoofd te bieden en onzekerheid 
te waarderen. Hieruit ontstaat de kans op vooruitgang, het 
komen van streven naar niet ideaal, maar optimaal leven. Dan 
verandert het perspectief, en kan er langzaam weer vertrou-
wen groeien. Ware wensen en verlangens komen weer naar 
de oppervlakte, en ook het koesteren van verwachtingen kan 
productief zijn.

Essentie
Het opnieuw in contact komen met verlangen vraagt om een 
zeer genuanceerde aanpak vanwege het gevoel dat erbij be-
gint los te komen. Verlangen moet herkend worden vanuit de 
ziel, vanuit een innerlijk beleven en hoeft niet altijd benoemd 
te worden. Ook hoeft het verlangen niet gezien te worden als 
een vraag waarop een antwoord moet komen, verlangens kun-
nen blijven bestaan. Waar het om gaat is dat de energie weer 
gaat stromen doordat het verlangen wakker wordt.
Verbeelding is essentieel om het gebied van de ziel te betre-
den. Ook dit hoeft niet altijd concreet te worden gemaakt. 
Het mag blijven in de sfeer van de innerlijke symboliek, als de 
verhulling te ruw wordt verstoord vervliegen de beelden, zoals 
de wekker de droombeelden verjaagt. Wie naar z’n creatieve 
processen kijkt kan leren de beheersingsdrang los te laten om 
weer in contact te komen met de essentie; ontvankelijkheid, 
vitaliteit en scheppingskracht.
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Met deze ontmoeting met deelpersoonlijkheden kun je je innerlijke balans vergroten. 
Het is een leuke en verkwikkende visualisatie die veel inzicht geeft in jezelf en in wie je 
bent, en je kan helpen de regie in je leven terug te vinden.

Met deze ontmoeting met deelpersoonlijk
Het is een leuke en verkwikkende visualis
bent, en je kan helpen de regie in je leven
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Het succes van Jam Smit 
met de hypnoseshow: Ik 
weet wat je deed, op de 
Nederlandse televisie vindt 
navolging in België op 
vtm. Reden voor het blad 
HUMO om wat kritische 
vragen te stellen aan de 
Nederlandse hypnotiseur 
en therapeut Jos Claus, 
die ook in de Nederlandse 
show optreedt.

HUMO: Hmm. Gaan we weer 
de hocus pocus toer op? 
“Nee”, zegt Claus: “Ik ben 
niet de man in een grote 
zwarte cape die zijn ma-
gische krachten tentoon-
spreidt.”

HUMO: Op uw website 
staat: ‘We laten hen geen 
onethische opdrachten 
uitvoeren en niemand hoeft 
zich beledigd te voelen.’ 
Het zou te makkelijk zijn om 
mensen onder hypnose hun 
broek te laten zakken?

Jos Claus: “Zo makkelijk is 
dat ook weer niet: je kunt 
onder hypnose niemand iets 
laten doen wat hij per se niet 
wil. Als dat zou kunnen, was 
ik veel rijker dan Bill Gates. 
Ik krijg elke dag telefoontjes 
van mensen die een afspraak 
willen maken omdat ze moe-
ten stoppen met roken. Dat 
‘moeten’ is al veelzeggend, 
bij de meeste van die mensen 
merk je gauw dat ze hele-
maal niet willen stoppen. Ze 
moeten, omdat ze longkanker 
hebben, of omdat de partner 
het beu is dat het huis stinkt. 
Zulke mensen kan ik niet 
helpen.”

HUMO:  Herinneren de kan-
didaten zich achteraf wat er 
onder hypnose is gebeurd?

Claus: “Na de opnames plaats 
ik alles terug in het bewuste 
deel van hun geheugen. Dus 
ja, ze herinneren zich alles. 
Ik werk met een techniek die 
men amnesie noemt - dat is 
niet het geheugen wissen, wat 
mensen ook denken. Nee, we 
parkeren een deel van het ge-
heugen op een plek waar de 
gehypnotiseerde er een tijdje 
niet over kan beschikken. Dat 
is noodzakelijk voor de quiz 
in het programma: ze moeten 
raden hoe ze onder hypnose 
hebben gereageerd, wat een 
ludieke test in zelfkennis en 
zelfrelativering oplevert. Bij 
cliënten is die amnesietech-
niek dan weer noodzakelijk bij 
de behandeling van trauma-
tische ervaringen, bijvoor-
beeld.”

HUMO: ‘Ik weet wat je 
deed’ is het meest bekeken 
zondagavondprogramma op 
Nederland 3. Zal de formule 
ook in Vlaanderen aanslaan? 

Claus: “Ik ben ervan over-
tuigd! Er hebben zich al 1.500 
kandidaten gemeld, mensen 
zijn dus geïnteresseerd. En 
het zal een positieve bijdrage 
leveren aan de manier waarop 
de goegemeente over hyp-
nose denkt. Dat wil ik toch 
wel even duidelijk stellen: 
ik gebruik geen magic acts, 
geen goocheltrucs. Vroeger 

was ik er, net als vele van mijn 
collega-therapeuten, van 
overtuigd dat een serieuze 
therapeut niets te zoeken 
heeft in de showwereld. Maar 
het is een fantastische manier 
om die hocus pocus, die ver-
keerde ideeën af te bouwen.”

HUMO: Maar, en dat staat 
ook op uw website: ‘De hila-
riteit overtreft telkens weer 
alle verwachtingen.’                                                   

Claus: “Natuurlijk! Het is een 
amusementsprogramma. 
Hoewel, ik mag het graag in-
fotainment noemen. Ik ben in 
wezen helemaal geen artiest. 
Ik ben een instructeur, ik zeg 
wat je moet doen, als je in die 
veranderde bewustzijnstoe-
stand wil gaan. Luister jij niet 
naar mij, dan kan ik niets.”   

Bron: HUMO, website door (ssl), 

13/02/2010 

Hypnoseshow 
‘ik weet wat je deed’                                                                                            
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De Britse hypnotiseur Chris 
Hughes heeft op 4 januari  
geprobeerd via Twitter en 
Facebook mensen te hyp-
notiseren. Bijna 6000 men-
sen hebben zich voor deze 
zogenoemde socialtrance 
aangemeld. Hughes wilde 
daarmee de voordelen van 
hypnose onder de aandacht 
brengen. Zoals zo vaak wordt 
aan dit soort gebeurtenissen 
vooraf veel aandacht besteed 
en blijft het daarna angstig 
stil. Wat het positieve resultaat 
van Hughes’ spektakelhypno-
se was, is dan ook onbekend.
  

Onder  
hypnose via 
Twitter en  
Facebook                                                                                                               



35

Op het Internet wordt veel uitgewisseld en vaak om raad gevraagd. 
Zo vraagt iemand op een forum of hypnotherapie kan helpen bij eetproblemen:

“Ik ben iemand die erg veel van koken houdt 
maar zelf weinig lust. Ik ben dus een moeilijke 
eter. Ik zag een aantal maanden geleden op tv 
een programma waarbij iemand verschillende 
diëten deed. Daar kwam uit dat hypnotherapie 
het beste werkte, omdat ze daardoor gewoon 
geen trek had in slechte dingen zoals chips.” 
Het gaat de vraagsteller niet om af te slanken: …” Ik zou graag gezonder willen eten, dat ik in 
plaats van een koek, een stuk fruit eet. (ik eet misschien 3x per jaar een appel en that’s it) Dat 
ik wat anders lekker vind dan hagelslag op brood. Toen ik klein was at ik alles en ben daar rond 
mijn 3e mee gestopt na een ziekte. (…) Ik denk dat het tussen mijn oren zit. Is er iemand die hier 
ervaring mee heeft, en enig idee heeft of hypnotherapie kan helpen?...”
De reactie van iemand met ervaring spreekt voor zich:  “Ik heb hypnotherapie gedaan om mijn 
eetgewoontes te veranderen en mijn lichaam te bewegen meer te gaan verbranden (...) dat 
werkte niet hoor. Voorwaarde is namelijk dat jij je therapeut voldoende vertrouwt om je te laten 
meevoeren in een lichte staat van hypnose. Nou, ik geef dus de controle echt niet uit handen…”

Vervrouwelijking zou je het kunnen noemen. De opzettelijke 
inspanning om transsexuele mannen vrouwelijke trekjes aan te 
meten door het aanleren van vrouwelijk gedrag zoals spraak. 
Een hulpmiddel daarbij is de zogenoemde Hypnotic Femini-
zation. Hierbij wordt de man gehypnotiseerd om zich, zij het 
oppervlakkig, vrouwelijk te voelen. Tijdens de trance ervaart 
hij zichzelf als een vrouwelijke verschijning en spreekt als een 
vrouw. Ook als het gaat om recreatieve bezigheden wordt de 
Hypnotic Feminization-techniek gebruikt. Het biedt de gele-
genheid tijdelijk van geslacht te wisselen en te ervaren hoe 
het is de genitaliën van de andere sekse te hebben. 
Bron: Article spere.com, Expert Author: Jason Swanson   

Gelezen op Internet:                                                                                           

Sekseverwisseling door 
hypnotherapie                                                                                                                                         
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p   raapt de teth allerhande zaken op die de hypnotherapeut misschien van nut kunnen zijn

Wie niet naar het 10e 
Europese emdr congres in 
Amsterdam kon en dus de 
opening door een gedreven 
Francine Shapiro miste kan 
een en ander toch nog be-
kijken want er is een DVD 
van gemaakt. 
Daarop is te zien hoe Joany 
Spierings Shapiro ïnterviewt 
over 20 jaar emdr. Shapiro 
vertelt onder meer hoe zij 
emdr ontdekte, over de vroe-
ge jaren, werkingsmecha-
nismen en de toekomst van 
EMDR. Het interview duurt 
45 minuten en is ondertiteld 
in het Nederlands, Frans en 
Duits. Daarnaast staat op de 
DVD een korte Nederlandse 
film (8 min) over emdr. Deze 
film is ook ondertiteld in het 
Engels, Frans en Duits. Leden 
van de Vereniging EMDR 
Nederland mogen de film 
ook op hun eigen website 
plaatsen met een link naar 
de website van de VEN. De 
DVD kost inclusief verzend-
kosten 16,95 en kan besteld 
worden door dit bedrag over 
te maken op rekeningnum-
mer Rabo 1329.49.229 ten 
name van Vereniging EMDR 
Nederland  in Utrecht, onder 
vermelding van naam en 
adres. De opbrengst van de 
DVD gaat naar Humanitarian 
Assistance Programs (HAP) 
die zich bezighoudt met het 
opleiden van traumahulpver-
leners in derde wereldlanden.  
Bron: http://www.emdr.nl

EMDR 
op dvd                                                                                         



De omstreden neuroloog 
professor Rien Vermeulen, 
die sinds het televisiepro-
gramma ‘Uitgedokterd?!’ 
in de wandelgangen de 
puntmutsprofessor ge-
noemd wordt, meldde 
in het Tijdschrift tegen 
de kwakzalverij dat het 
proefschrift van kinderarts 
Arine Vlieger waarin ze 
ondermeer de effectivi-
teit van hypnotherapie bij 
kinderen met functionele 
buikpijn of het prikkelbare 
darmsyndroom onderzocht, 
tot weinig inzicht leidde 
en ongelooflijk klungelig 
opgezet was.

Voorzitter van IOCOB Prof. 
dr. Jan M. Keppel Hesselink 
onder meer arts-hypnothe-
rapeut noemt deze kritiek 
kortzichtig en constateert dat 
Vermeulen niks weet van de 
twee pijlers waarop Vliegers 
proefschrift gebaseerd is: 
Hypnotherapie en kinderge-
neeskunde. 

Vermeulen niet op de 
hoogte van de vaklitera-
tuur hypnotherapie
Keppel Hesselink: ‘Vermeu-
len weet helemaal niets van 
vergelijkbare studies hypno-
therapie van buitenlandse 
hoogleraren zoals de studie 
die van P. J. Whorwell uit 
2006’. [1,2]
Daarin keken de onderzoe-
kers naar de effecten van 

hypnotherapie bij aspecifieke 
pijnen op de borst. Dat zijn 
functionele klachten die 
goed vergelijkbaar zijn met 
de aspecifieke buikklachten 
bij de kinderen waar Arine 
Vlieger zich op richtte. In die 
studie wordt allereerst de 
aandacht gevestigd op het 
feit dat er verschillende buik-
klachten zijn, waarbij duidelijk 
bewijzen verzameld zijn van 
de zinvolheid van hypnothe-
rapie. De auteurs verwijzen 
naar meer artikelen over IBS 
(prikkelbare darm) en functi-
onele dyspepsie (brandend 
maagzuur) en wijzen op de 
bijzonder goede reacties van 
patiënten op hypnotherapie.
“We have previously shown 
that functional gastrointesti-
nal disorders such as irritable 
bowel syndrome (IBS) and 
functional dyspepsia appear 
to respond extremely well to 
hypnotherapy with the bene-
ficial effects being sustained 
over time”. 

Hypnotherapie zinvol: 
vermindert pijn en ver-
groot kwaliteit van leven
Whorwell liet 28 patiënten 
met hypnotherapie behan-
delen door een niet-arts die 
gespecialiseerd was in hyp-
notherapie (Zoals Vlieger dat 
ook deed) of met begrijpend 
luisteren en een placebopil. 
Gemeten werden zowel de ef-
fecten van de hypnose op de 
pijn als de kwaliteit van leven.

Op beide punten scoorde 
de hypnotherapie veel beter 
dan de placebobehande-
ling. Keppel Hesselink: “Voor 
de ongelovige Thomassen, 
zoals professor Vermeulen, 
laten beide uitkomsten in een 
grafiek een hoog statistisch 
significant effect ten voordele 
van hypnotherapie zien! Daar 
schieten angstige patiënten 
met pijn op hun borst die 
denken dat ze een hartinfarct 
krijgen dus goed mee op. Let 
wel: als hun dokter tenminste 
weet wat je met hypnothe-
rapie kunt doen bij dit soort 
klachten.” 
De auteurs concluderen 
daarom: “The fact that such 
clearcut differences in the 
chest pain primary outcome 
favouring hypnotherapy 
emerged in this trial, despite 
the relatively small size of 
the sample, indicates that 
this form of treatment could 
have considerable potential 
in NCCP (non-cardiac chest 
pain). In addition, QOL, in 
terms of general well being, 
also significantly improved.”  
En nu roepen critici natuurlijk 
meteen: en was dat effect 
wel blijvend na de studie? 
“Jazeker”, zegt Keppel: “zelfs 
meer dan dat! Een jaar later 
bleken de goede resultaten 
van de hypnotherapie ten op-
zichte van de controle groep 
zelfs nog gegroeid. [3] 

Professor Vermeulens 
vertekende kijk op de 
zaken
Keppel Hesselink: “Voordat 
Vermeulen zich uitspreekt 
over een dissertatie op een 
ander vakgebied dan het 
zijne, ware het beter geweest 
als hij die vigerende vaklitera-
tuur tot zich had genomen. 
Dan had hij kunnen consta-
teren dat er de laatste jaren 
veel evidentie is vanuit allerlei 
verschillende academische 
groepen, dat hypnotherapie 
zinvol is en werkt.” 
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Professor Vermeulen piest naast de pot: 
hypnotherapie werkt wel! 
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Ontspannen en visualiseren voor de therapeutische praktijk vormt 

een logisch vervolg op het eerder verschenen boek Ontspannen 

en visualiseren voor iedereen. 

De vele praktische voorbeelden en oefeningen in dit boek zijn 

begrijpelijk beschreven en bedoeld als ondersteuning in de 

therapeutische praktijk. Zij geven een idee hoe een visualisatie 

kan worden opgebouwd en hoe cliënten kunnen 

worden geholpen om te ontspannen. Een visua-

lisatie is niet alleen te gebruiken voor het herstel-

len van een betere innerlijke balans, maar ook 
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 “ The greatest 
revolution of 
my life is the 
discovery that 
individuals 
can change the 
outer aspects 
of their lives by 
changing the 
inner attitudes 
of their minds” 

~William James

Achttiende congres voor NLP en Provocatief Coachen
10 april 2010

 
NLP-practitionersopleiding

start 15, 16 en 17 september 2010

Introductietraining Provocatief coachen met Jeffrey Wijnberg en Jaap Hollander
7 april

Authentiek presenteren met Speaking Circles met Jennet Burghard en Koos Wolcken
13 en 14 april en 17 mei

Introductieworkshop Hypnose met Nico Knijnenburg
16 en 17 april
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Raiffeisenlaan 26 A - 3571 TE Utrecht
030 – 271 13 83

info@phoenixopleidingen.nl
www.phoenixopleidingen.nl

Phoenix Opleidingen biedt een breed scala aan opleidingen die je professionele ontwikkeling 
ondersteunen en inzicht geven in persoonlijke levenssituaties. In ons werk maken wij gebruik van 
de principes uit de Transactionele Analyse, Neuro-Linguïstisch Programmeren en Systemisch Werken. 
Deze drie stromingen benaderen elk op hun eigen specifieke wijze de persoonlijkheid van mensen 
en zijn ingebed in door Phoenix ontwikkelde leermodellen.

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, uit ‘Menselijke Contacten’, uitgeverij Nelissen, 1988

Opleidingen:
- De Maskermaker (systemisch werken 2)  - augustus 2010
- Trainersopleiding    - augustus 2010 
- Professionele Begeleiding    - september en oktober 2010
- Systemisch Werken     - september en december 2010
- Professionele Begeleiding van Organisaties  - oktober 2010
- Transactionele Analyse Masterclass  - november 2010

Workshops:
- Kennismaken met de driejarige opleiding  - 3 april  2010
- De volgende stap!    - 19 en 20 april 2010
- Hoe raak ik je aan?     - 20 en 21 april 2010 
- Vrouwelijk leiderschap    - start 27 april 2010 
- Kennismaken met Systemisch Werken  - 28 en 29 april 2010
- Dromen, verhalen van de ziel   - 3 en 4 mei 2010 
- Leiderschap en teamontwikkeling   - 7 en 8 mei 2010 
- Energetisch emotioneel lichaamswerk  - 28 en 29 mei 2010
- Persoonlijk Leiderschap     - 31 mei en 1 juni 2010 
- Leiderschap en contracten    - 2 juni 2010 
- Kennismaken met de driejarige opleiding  - 3 juni 2010
- Rouw en rouwverwerking   - 9 en 10 juni 2010
- Succes- en faalangst    - 10 en 11 juni 2010 
- De helende gave van het verhaal    - 16 juni 2010 
- Mannenkracht     - 17, 18 en 19 juni 2010
- Relaties      - 23 en 24 juni 2010 
- Brein, hart en lijf verbonden - van wetenschap naar ziel - 28 en 29 juni 2010
- Contact en verbinding    - 30 juni en 1 juli 2010
- Ongewild kinderloos, onvervuld verlangen  - 30 juni en 1 juli 2010 
- Leiderschap en contracten    - 1 juli 2010

De eerstvolgende driejarige opleiding in Professionele Communicatie start in september 2010

Voor meer informatie:
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NTI-NLP
Oosterzijweg 8  
1906 AX  Limmen   
tel 072 - 505 35 01   
fax 072 - 505 22 94
e-mail info@ntinlp.nl  
website www.ntinlp.nl

Nederlands  Tra in ingsinst i tuut

voor  Neuro-Linguïstisch Programmeren

vanuit de kern

Hèt instituut in persoon-

lijke ontwikkeling en 

effectieve communicatie 

voor zowel zakelijk als 

persoonlijk succes, 

met als hoger doel 

een tastbare bijdrage 

leveren aan de menselijke

evolutie. Vanuit de kern.

NTI-NLP geeft om mensen en communicatie.

Onze kenmerken:
kwaliteit 
persoonlijke aandacht 
resultaatgerichtheid 
integriteit 

Met een no-nonsense attitude.

NTI-NLP is gespecialiseerd in:
NLP
Familieopstellingen
Management- en Organisatieopstellingen
Persoonlijk Leiderschap
Maatwerk in Organisaties

Opleidingen en workshops die binnenkort starten:

 NLP Practitioner Opleiding in Limmen start april, juli, september 2010
 NLP Practitioner Opleiding in Zoetermeer starten september 2010
 NLP Master Practitioner Opleiding Limmen start februari en april 2010
 NLP Training voor Trainers start april en september 2010 
 NLP Jeugdweek (11 - 14 jaar) start mei, juli, augustus en oktober 2010
 NLP Jongerentraining (15 - 22 jaar) start juli, augustus en december 2010
    NLP Vervolg Jongerentraining start juli 2010
 Keep it Alive! Voor Jongeren 2 t/m 4 april 2010
 NLP Practitioner Opleiding voor het Onderwijs Limmen start september 2010
 Oplossingsgericht Coachen in het Onderwijs start september 2010
 NLP Leadership Practitioner start september 2010
 NLP in Organisaties start mei, september en oktober 2010
 Persoonlijk Begeleider start september 2010

 Partnerrelatie Training 6 t/m 8 april en 21 t/m 23 september 2010
     Vrouw en Leiderschap start april en oktober 2010
 Vrouw en Verlangen 15 t/m 17 juni en 21 t/m 23 september 2010
  Man 6 t/m 9 september 2010

 Attention Shifting Coaching, John Overdurf 24 t/m 26 september 2010

 Oplossingsgericht Werken in Organisaties start mei en oktober 2010
 Oplossingsgericht Werken, Arnoud Huibers start juni en september2010
 Verdieping Oplossingsgericht Werken, Arnoud Huibers 27 en 28 september 2010

   Diversen trainingen Matthias Varga von Kibed juni en juli 2010 
 9-Daagse Basistraining Systemisch Werk Limmen start april, juni en september 2010
 9-Daagse Basistraining Systemisch Werk Noord-Oost NL start september 2010
 Syst. Opstellingen & Pers. Proceswerk, Johannes Schmidt 25 t/m 27 juni en 5 t/m 7 november 2010
 Syst.Werk Onderw., Opvoeding en Ouderschap, M.Franke 18 t/m 20 november 2010
 Familieopstellingen dagen en avonden zie onze website

 Bonding & Attachment, Thomas Harms 6 en 7 april 2010 
 Deep Change, Johannes B. Schmidt & Andrea Wandel start augustus 2010
 Foundational Traumawerk, J. Schmidt & A. Wandel start september 2010 
 Shame & Intimacy, J. Schmidt & A. Wandel 4 t/m 6 oktober 2010


