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Op 28 december merkt de arts bij controle dat de arm
nog niet goed gestrekt kan worden. Nieuwe foto’s volgen
en een gesprek met andere artsen. “Het spijt me, er
is een fout gemaakt, de elleboog is nog steeds uit de
kom,” komt hij even later terug. Ai, dat is niet best. Op
Oudjaarsdag wordt de arm alsnog gezet door een zeer
ervaren arts. Ik ben blij dat mijn man aanbiedt met onze
dochter mee te gaan. Ik besef dat ik als hypnotherapeut
van toegevoegde waarde zou kunnen zijn, maar bij
je eigen kind is dat toch anders. Mijn dochter wordt
al worstelend onder narcose gebracht en vervolgens
geopereerd. Ondertussen ben ik volop bezig met deze
‘medische special’ en als ik hoor over dat worstelen
gaan mijn gedachten direct naar de interviews met Arine
Vlieger en Carla Frankenhuis (blz. 18-21). Wat zou het fijn
zijn als hun droom werkelijkheid kan worden. Eind van de
dag komen mijn gezinsleden terug van het ziekenhuis.
Knalroze ‘gips’, een jaap en een ijzeren haak rijker. Met
vier weken gips en een intensief fysiotraject voor de boeg.
Bovenstaand verhaal geeft het ongeval weer van mijn
dochter. In deze special vertelt een client over haar
ongeluk (blz. 24), in een tweeluik met de hypnotherapeut
die haar succesvol heeft behandeld (blz. 26). Het werkveld
van de hypnotherapeut is breed. Zo is er het protocol
voor medische hypnose bij buikklachten. En vaak gaat
het over trauma- of rouwverwerking, is er sprake van
een burn-out, angst- of paniekaanval, een eet- en
identiteitsstoornis of depressiviteit. In dit nummer kunt u
ook lezen dat de reguliere zorg en complementaire zorg
elkaar steeds beter weten te vinden. En het is onze wens
dat deze olievlek zich in de komende jaren verder zal
uitbreiden.
Petra Verweij
Hoofd- en eindredacteur

54 Boekentips
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NBVH

Introductie

Over de NBVH

Wat is hypnotherapie?

Beroepsvereniging van professionele hypnotherapeuten
Voorliggend blad is een speciale uitgave van het
vakblad van de Nederlandse Beroepsvereniging van
Hypnotherapeuten (NBVH). Na onze succesvolle
cliëntenspecial van 2018, hadden we de wens om een
special uit te brengen voor -potentiële- verwijzers van
patiënten en cliënten naar hypnotherapie. Dit blad is
dus bedoeld voor u, of u nu huisarts, medisch specialist,
praktijkondersteuner, tandarts, fysiotherapeut, diëtist,
psycholoog, coach, mediator of gezinsbegeleider bent,
dan wel op een andere wijze werkt met mensen die een
hulpvraag hebben.

dus van de koppeling tussen bewuste en onbewuste
kennis in de cliënt zelf. Want daar blijkt, zeker bij medisch
onbegrepen klachten, heel vaak de oorzaak van de problematiek én de sleutel tot heling te liggen.

Bruggen bouwen

Onze missie is om hypnotherapie op de kaart te zetten
als professionele behandelmethode van een breed
scala aan fysieke en psychische klachten. We hopen dat
de artikelen in dit blad, met het accent op medische
hypnose, daaraan zullen bijdragen.
Onze dank gaat uit naar iedereen, van binnen én buiten
de vereniging, die aan deze editie heeft meegewerkt.

Als NBVH bouwen we graag mee aan de brug tussen de
reguliere zorg en de zogeheten complementaire zorg,
die uitgaat van het holistische mensbeeld dat lichaam
en geest onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden en als
één geheel functioneren. Ons streven is om - samen met
andere behandelaars - de best mogelijke zorg te bieden
aan patiënten en cliënten. Ons aandeel in die zorg
bestaat uit het toegankelijk maken van kwalitatief goede
hypnotherapie. We prijzen ons gelukkig dat steeds
meer artsen en andere behandelaars de meerwaarde
inzien van hypnotherapie als behandelmogelijkheid en
in toenemende mate – dankzij succeservaringen van hun
patiënten – doorverwijzen naar onze therapeuten.

Wie zijn wij?

Kwaliteitseisen

De NBVH is de grootste landelijk erkende beroepsvereniging op het gebied van hypnotherapie, met circa
400 therapeutleden. We worden erkend door zorgverzekeraars die hypnotherapie vergoeden vanuit het
aanvullende pakket. Onze leden hebben een gedegen
opleiding op hbo-niveau als hypnotherapeut, integratief
therapeut of psychodynamisch therapeut afgerond. De
overeenkomst tussen deze therapeuten is dat ze allemaal
in hun behandelingen gebruik maken van hypnose, en

Wij staan in voor de professionele kwaliteit van de bij
ons aangesloten therapeuten. Naast een met succes
afgeronde vakopleiding, hebben zij een erkend diploma
psychosociale en medische basiskennis. Onze leden
staan ingeschreven bij het Register Beroepsbeoefenaren
Complementaire Zorg (RBCZ), en zijn daarmee onderhevig aan het TCZ-tuchtrecht. Ook zijn zij verplicht
aangesloten bij de geschillencommissie Stichting
Complementaire en Alternatieve Geneeswijzen (SCAG).
Verder zijn onze therapeutleden gebonden aan de
voorwaarden die wij stellen met betrekking tot praktijkvoering, jaarlijkse bijscholing en intervisie met collega’s.
Elke therapeut dient zich hiervoor te verantwoorden
en wordt met regelmaat gevisiteerd. Op deze manier
kunnen we garant staan voor ons vak: deskundige,
professionele hypnotherapie van hoge kwaliteit.

Tot slot
Heeft u behoefte aan meer informatie? Raadpleeg dan
onze website www.hypnotherapie.nl
Via deze website kan tevens worden gezocht naar een
hypnotherapeut die deskundig is in de behandeling van
specifieke klachten. Namens onze therapeutleden, veel
plezier gewenst met het lezen van dit blad!
Het bestuur van de NBVH
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Hypnotherapie is een (psycho)therapie waarbij hypnose
wordt ingezet als hulpmiddel. Er bestaat soms onzekerheid over hypnose en wat het precies inhoudt. Klinische
hypnose heeft niets te maken met toneelhypnose.
Tijdens de behandeling heeft de inzet van hypnose
uitsluitend een therapeutisch doel. De hypnotherapeut
werkt met verbeelding en zelfsuggestie in een rustige,
kalme toestand, met het accent op reflectie en
communicatie.

De toepassing van trance
Iedereen maakt dagelijks tranceachtige toestanden
mee: ergens helemaal in verdiept zijn. Een verschil
tussen deze trances en hypnose is de doelgerichtheid.
Bij hypnotherapie wordt de trance opgeroepen voor
een specifiek doel. De hypnose is dus geen doel op
zich; het doel is de therapeutische begeleiding die
wordt aangeboden. De hypnotherapeut kiest tijdens
de behandeling uit een breed scala van therapeutische
technieken. De keuze hangt samen met het doel van de
behandeling en met de problematiek en/of de hulpvraag
van de cliënt. Een eclectische aanpak dus, waarbij
verschillende stijlen, denkvormen en technieken worden
versmolten tot een behandeling op maat.

Lichamelijke, psychische en emotionele
klachten
Hypnotherapie kan worden ingezet bij zowel lichamelijke,
psychische als emotionele klachten, met als doel deze
te verminderen of op te lossen. Maar ook bij verbeteren
en versterken van prestaties, van gevoelens of ervaring
van het ‘zelf’. De symbolische processen, herinneringen
en gevoelens helpen de cliënt zijn probleem of conflict
te begrijpen en op te lossen. Belangrijk onderdeel van
deze therapie is het versterken van positieve gevoelens,
contact herstellen met de eigen innerlijke kracht en
opnieuw leren genieten.

Wat maakt hypnotherapie effectief?
Trance wordt beschreven als een toestand van een
verhoogd niveau van bewustzijn, van een naar binnen
gerichte, verhoogde concentratie en een toegenomen
openheid voor suggestie. De hypnotherapeut
communiceert daardoor rechtstreeks met het onbewuste
van de cliënt. Dit schept een brug tussen het bewuste
en het onbewuste; het logische denksysteem wordt even
gepasseerd. Het observerende vermogen blijft wel altijd
aanwezig, zelfs tijdens diepe trance. Als het nodig is kan
iemand meteen terugkomen in het normale denken.
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Bij welke klachten toepasbaar?
Hypnotherapie is aangetoond werkzaam bij een breed
scala aan problemen. Vooral bij vage en onbegrepen
klachten zoals: leegte, matte of verdrietige gevoelens,
diffuse angsten en zeurende pijnen. Bij psychosomatische
klachten, conversie en somatisch onvoldoende
verklaarde klachten (SOLK) kan hypnotherapie zelfs de
beste keuze zijn. Wetenschappelijk aangetoond zijn de
positieve resultaten bij behandeling van het prikkelbaar
darmsyndroom (PDS) en de medische hypnotherapie bij
behandeling van kinderen met buikpijn.

Voor wie is hypnotherapie geschikt?
Er zijn geen speciale eigenschappen nodig om in trance
te kunnen raken. Deze methode is daarom voor vrijwel
iedereen geschikt. Contra-indicaties zijn klachten als
psychose, dwangstoornissen en klinische depressie.
Ook voor kinderen is de werkwijze met verbeelding
heel geschikt. Door middel van verhalen, sprookjes en
fantasie (imaginatie) zijn goede resultaten te bereiken.
Het is belangrijk dat de hypnotherapeut een gedegen
therapeutische opleiding heeft, en is aangesloten bij een
beroepsvereniging. Het is essentieel dat alles wat tijdens
de trance naar boven is gekomen op een goede manier
en professioneel wordt afgerond. Alleen dan wordt de
waarde van het beleefde goed bewust gemaakt, goed
verankerd en meegenomen in het hier-en-nu.

Ingrid Mehrtens
Hypnotherapeut, psycholoog, musicus en trainer
mindfulness
Praktijk de Spiraal
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Het tij is wel gekeerd
Interview met Monique Gelauff, voorzitter van De Samenwerkende
PDS-therapeuten
Door Alice de Wit
Monique Gelauff is de aangewezen persoon om te interviewen in het kader van medische hypnose. Zij mailt mij
voordat onze afspraak plaatsvindt nog een positief artikel uit de Libelle 42, 2018: ‘Hyp hyp hoera, hoe hypnose kan
helpen bij pijnbestrijding,’ door Carlijn Simons. Hierin staat dat tal van wetenschappelijke onderzoeken bewijzen dat
hypnose werkt. Bij kinderen met buikklachten is 85 procent klachtenvrij na behandeling met hypnose. In Nederland
gebruiken 70 ziekenhuizen (van de circa 300) hypnose bij pijnbestrijding, dit aantal zal vermoedelijk alleen maar toe
gaan nemen.

Gespecialiseerde PDS-therapeuten
Vervolgens is Monique in 2000 zelf de opleiding
Hypnotherapie gaan doen aan de Nederlandse
Academie voor Psychotherapie te Amsterdam. In het
laatste jaar van haar opleiding volgde Monique tevens
de PDS-opleiding voor volwassenen, die Rita Gras gaf.
In 1998 ging Gras naar Engeland, waar zij kennisnam
van de methode van prof. dr. Peter Whorwell, internist
in het Manchester ziekenhuis en grondlegger van
hypnotherapie als behandelmethode bij PDS. Zij heeft
zijn protocol in het Nederlands vertaald. Rita Gras was
heel enthousiast over deze behandelmethode voor
volwassenen. Mensen zijn door PDS de controle over
hun darmen, en daarmee het vertrouwen in hun lichaam
kwijt en krijgen die tijdens de behandeling weer terug.
Zij kunnen het gevoel weer ervaren om baas te zijn over
hun eigen lijf. In deze periode waren er nog maar enkele
gespecialiseerde hypnotherapeuten beschikbaar voor
mensen met PDS-klachten. Zij stonden dan ook massaal
op de wachtlijst van de Nederlandse Academie voor
Psychotherapie om via het Whorwell-protocol behandeld
te worden door gespecialiseerde PDS-therapeuten.

“Het voordeel van hypnose is dat je pijn kunt beïnvloeden
zonder bijwerkingen.”
Hoe ben je in aanraking gekomen met
hypnotherapie?
“Na mijn opleiding HBO-V in 1998 ben ik in de GGZ
gaan werken. In de psychiatrie kwam ik indirect in aanraking met hypnose. Eén psychiater daar maakte gebruik
van hypnose bij patiënten met trauma’s. Dat was in die
tijd toch wel enigszins taboe en dus een beetje bijzonder. Hierdoor was mijn interesse gewekt. Later kwam ik
via een supervisie-traject in aanraking met Atlantis, een
kliniek voor intensieve behandeling. Zij werkten daar met
hynose onder de noemer ‘verhoogde concentratie’.”
6

Hypnose uit de hocuspocus sfeer
In 2003 start Monique haar eigen praktijk in Woubrugge,
haar woonplaats. Een aanzienlijk deel van haar cliënten
komt voor een PDS-behandeling. “Er is inmiddels
veel veranderd. In die tijd was er veel schroom en
onbekendheid bij huisartsen en internisten. Het tij
is wel gekeerd. Elke internist is nu wel bekend met
het effect van hypnose bij buikklachten.” Tijdens dat
opleidingsjaar zijn we bezig geweest om een netwerk
van samenwerkende PDS-therapeuten te vormen en een
website te bouwen, zodat de informatie over hypnose
Hypnotherapie • 2019/2020

Foto: Sharon McCutcheon
en PDS toegankelijk werd voor een groter publiek.
Ook de nieuwsbrieven die we periodiek uit laten gaan
naar verwijzers zoals MDL-artsen en huisartsen hebben
bijgedragen aan het vergroten van de bekendheid van
hypnotherapie als behandelmethode bij PDS.

Twee casussen
Een vrouw van 50 jaar. Ze doet administratief werk.
Ze heeft verschillende buikoperaties gehad waarbij
de baarmoeder en eileiders zijn weggehaald. De
buik is een traumagebied geworden. Bij deze vrouw
waren schuld en schaamte thema’s. We werkten met
de hypnose-oefeningen volgens protocol en aan
oude gedragspatronen ontstaan in haar jeugd, zodat
er inzicht en bewustwording ontstond. Zij had zichzelf
altijd op de achtergrond geplaatst en had 30 jaar
lang last van hevige buikklachten. Na de therapie
was ze klachtenvrij. Daardoor kon zij nog een hele
ontwikkeling doormaken, omdat de focus weg was
van de buik. Hierdoor kreeg zij weer controle over
haar eigen leven.
Een jonge man had vanaf de babytijd last van
buikpijn. In de puberteit werd het erger. Maar
hij had een manier gevonden om hier mee om
te gaan. Met bepaalde omgangsrituelen en
patronen had hij het in de hand. Toen er op zijn
18e maagklachten bijkwamen werd het hem te veel
en was zijn perspectief op een baan en toekomst
ernstig verstoord. ‘Mijn maag is mijn ongeluk,’ zei
hij. Eigenlijk was zijn maag zijn geluk, want deze
klacht, die de aanleiding was om met hypotherapie
te starten, vormde daarmee het begin van een
verandering. Hij pakte de therapie heel goed op, is
praktisch buikpijnvrij en heeft een baan.
Hypnotherapie • 2019/2020

“Er is vrij veel publiciteit geweest de afgelopen tijd.
Zoals ‘Hypnose op recept’ de documentaire van Mirjam
Bartelsman, die op 28 mei 2018 op tv uitgezonden
werd. Zo wordt hypnose ook steeds meer binnen
het reguliere circuit gehaald en valt het binnen het
behandelplan van de reguliere geneeskunde. Zo
wordt deze complementaire behandelmethode uit de
hocuspocussfeer gehaald.”

Darm Management Methode
“Vijftien jaar geleden noemden wij de behandelmethode
met hypnotherapie voor PDS ‘Darm Management
bij PDS’. Dat sloot beter aan bij de tijdsgeest waarin
hypotherapie nog als zweverig te boek stond. Het
uitgangspunt is hetzelfde gebleven. Het is een effectieve
manier om met hulp van hypose je darmen en je eigen
leven weer te ‘managen’. PDS-klachten kunnen je leven
gaan beheersen. Mensen met PDS kunnen daardoor
psychisch en sociaal vast komen te zitten. Het vergroot
het gevoel van machteloosheid en sociaal isolement. En
PDS is ook een taboe, dus mensen praten er liever niet
over.”

Is deze methode veranderd in die vijftien jaar?
“De basis is hetzelfde. Er zijn natuurlijk wel nieuwe
inzichten gekomen. In het medische circuit is nog steeds
geen eenduidige verklaring voor het ontstaan van PDS
maar wordt het thans opgevat als een verstoring van
de brein-darm-as. Drie verschillende samenhangende
mechanismen spelen daarbij een rol: een verhoogde
sensitiviteit, een verhoogde beweeglijkheid van de
darmen en een veranderde cerebro viscerale perceptie.”

Bestaat er een typische PDS-cliënt?
“Iedereen heeft zijn eigen verhaal en achtergrond. Ook
hoe zij met de klachten omgaan. Opvallend is wel dat
7

Wat speelt er verder bij deze klachten?
“Het probleem voor de cliënt is ook dat er geen lijn in de
klachten zit. Spanning heeft natuurlijk invloed. Belangrijk
om te weten is: chronische pijn heeft geen functie
meer als natuurlijk signaal. Mensen die op dat punt die
verbinding kwijt zijn, gaan vaak gewoon door ondanks
de pijn. Door de darmen te leren ontspannen kun je die
verbinding herstellen. Dan voel je wanneer het opspeelt.
En kun je ontdekken wat de stressbron is en kijken hoe je
hier mee om kunt gaan, zodat de darmen rustig blijven.”

Vicieuze cirkel doorbreken

mensen met PDS vaak in hun hoofd zitten, enorme
doorzetters zijn en vaak ver gaan in hun activiteiten
ondanks de klachten die zij hebben. Zij negeren de pijn
en zijn niet in verbinding met wat er aan de hand is.”

Zijn er bepaalde problemen die eronder
zitten?
“Uit onderzoek blijkt dat mensen met PDS psychologisch
niet verschillen van andere doelgroepen.
Wel zien we bij de doelgroep PDS vaak bepaalde
patronen, bijvoorbeeld: het heel erg goed willen doen;
anderen belangrijker vinden dan zichzelf; zichzelf niet
altijd voldoende serieus nemen. Zij krijgen door de
therapie inzicht in hun eigen patronen en hoe die zijn
ontstaan. Dat is natuurlijk cliëntgebonden. De bedoeling
is om te leren uit het stress-systeem te komen en meer te
leven vanuit ontspanning. En dat doe je door in hypnose,
als mensen diep ontspannen zijn, visualisaties met
positieve suggesties aan te reiken. Er is een protocol,
maar daarin is er ruimte voor de therapeut om aan te
sluiten bij de cliënt, die de aangereikte beelden kan
herkennen en gebruiken om de klacht anders te gaan
beleven. Cliënten krijgen geluidsopnames mee om thuis
aan de gang te gaan. Bij kinderen is soms thuistherapie
met het luisteren van visualisaties en oefeningen
voldoende om de klacht te laten verdwijnen. De groep
die hier niet voldoende op reageert heeft meer nodig.”
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“De klachten kunnen zich manifesteren van ‘mijn buik
zeurt altijd’ tot heftige pijnen. Bij hevige pijn kan er
angst ontstaan voor een ernstige ziekte. Als er dan niks
gevonden wordt laat de cliënt zich moeilijk geruststellen.
Er ontstaat een vicieuze cirkel: angst veroorzaakt stress
en stress geeft meer pijn.
Er kan ook een focus ontstaan op de toiletgang. Wat
moet ik zonder wc? Waardoor mensen de deur niet
meer uit durven. Of een focus op het voedsel. Wat kan
ik wel en niet eten? De angst om iets verkeerds te eten
dat klachten kan geven. Natuurlijk is er voedsel wat de
darmen kan prikkelen, zoals pittig eten; alcohol; koffie;
koolsoorten, bepaalde vezels. Het tijdelijk weglaten van
bepaalde voeding kan rust geven. Er is een groep die
positief reageert op een dieet, maar een grote groep
reageert daar niet op. Er kan dan door artsen medicatie
voorgeschreven worden, zoals pijnstillers of spasmolytica.
Het nadeel van medicatie is dat er bijwerkingen op
kunnen treden. Het voordeel van hypnose is dat je
pijn kunt beïnvloeden en de vicieuze cirkel doorbreken
zonder bijwerkingen.”

Hoe ben je eigenlijk voorzitter geworden?
“Ik was vanaf het begin bij het netwerk en ik had ervaring
met PR, was daar al actief mee. Bij een wissel van de
wacht, had ik wel zin in een bestuursfunctie. Zodat ik een
positieve invloed kon uitoefenen om dat wat er was te
continueren en verder door te zetten.
Ik ben nu vijf jaar voorzitter en ik vind het heel leuk om te
doen. Doelstelling is om hypnotherapie toegankelijk te
maken als complementaire behandeling in de reguliere
zorg voor mensen met PDS. De samenwerking tussen de
complementaire en reguliere zorg is hierbij belangrijk.
Gelukkig draagt de publiciteit rond hypnotherapie
hieraan ook bij.”

Alice de Wit
Hypnotherapeut en counsellor
Specialisatie: rouwverwerking,
verslavingen m.n. overgewicht
www.tussendewilgen.nl
• 2019/2020
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Academie Hypnos
Opleiding hypnotherapie en integrale psychosociale therapie
3-jarige beroepsopleiding, incl. erkende PSBK
Start elk jaar eind september
Academie Hypnos verzorgt ook bij- en nascholing. Ook wanneer je elders in hypnotherapie of in een andere therapeutische
richting bent afgestudeerd zijn deze bij- en nascholingsdagen voor jou interessant om te volgen.
Alle bij- en nascholingen zijn geaccrediteerd door de NBVH en VIT. Een dag is 6 punten.
Overzicht bij- en nascholingen voorjaar 2019:
22 feb 2019		

Stotteren en de oorsprong van het spreken		

Marius Engelbrecht

1, 2, 3 mrt 2019		
Verrijk je therapeutische praktijk met 		
Ida Lindeboom
			
imaginatie en metaforen (kan ook los)
									
7 mrt 2019		
Rouw na traumatisch verlies			
Alice de Wit
11, 14, 18 mrt 2019

Maak een vliegende start met je business 		

Maria van den Heuvel

15 mrt 2019		Ankeren						Erik Willems
15, 30 mrt 2019		

Werken met deelpersoonlijkheden (kan ook los)

Ingrid Mehrtens / Alice de Wit

22 mrt 2019		

Energie in beweging, klank, kleur en vorm		

Marius Engelbrecht

22, 23 mrt 2019		

Ericksoniaanse hypnose II (2-daagse)		

Erik Willems

23 mrt 2019		

HSP - Hoog Sensitiviteit als kwaliteit			

Yvonne van der Zalm

28 mrt 2019		

Stress, neurologie en therapie			

Emile Keuter

31 mrt 2019		

Veerkracht en zelfhelend vermogen			

Ingrid Mehrtens

12 apr 2019		

Change History + fast fobia cure			

Erik Willem

16 mei 2019		
Hypnotherapeutisch werken met het 		
			vingerlabyrint

Alice de Wit

Inschrijving: 		
Kosten: 			
Locatie: 			
Tijden: 			
Annulering: 		
			
			

Per e-mail dominique@hypnos.nl of via de site: https://hypnos.org/bij-en-nascholing/
€ 147,- per dag
Herenstraat 64A 1hg, 1406 PH Bussum (10 min. lopen van station Naarden-Bussum)
van 10.00 uur tot 17:00 uur.
Annuleren is slechts mogelijk tot drie weken voor aanvang van de bij- of nascholingsdag.
Bij- of nascholingen vinden in ieder geval doorgang bij minimaal 6 aanmeldingen.
Bij minder aanmeldingen kan de bij- of nascholing worden geannuleerd.

Open Dagen 2019 :
27 januari; 3 mei (avond); 29 juni; 24 augustus; 7 september
We ontmoeten je graag!!!

www.hypnos.nl - www.hypnos.org
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Buik en brein opnieuw het gesprek met
elkaar laten voeren
Interview met prof. dr. Jeroen Kolkman
Door Petra Verweij
In het staartje van 2018 zocht ik contact met prof. dr. Jeroen Kolkman van het Medisch Spectrum Twente om een
afspraak te maken voor een interview. Collega hypnotherapeut Peter van Essen, die veel met hem samenwerkt, had
daar het pad al voor vrijgemaakt. Ik verwachtte een antwoordapparaat in te spreken, maar tot mijn verbazing trof ik
hem direct aan de telefoon. Geheel blanco en zonder voorbereiding besloten we direct maar van start te gaan, nu we
elkaar toch aan de lijn hadden.
Prof. Kolkman werkt al zo’n 22 jaar als maag-darm-leverarts (MDL-arts) in Enschede. Als ik de website van het
ziekenhuis achteraf even raadpleeg, lees ik dat Kolkman
sinds 2011 als bijzonder hoogleraar ook is verbonden
aan de Rijksuniversiteit Groningen en medeoprichter is
van de werkgroep maag-darmischemie. Hij behandelt
het gehele spectrum van MDL-aandoeningen en heeft als
aandachtsgebieden: maag-darmischemie, slokdarmafwijkingen en coeliakie. Verder zie ik een indrukwekkende lijst aan publicaties van onderzoeken waaraan hij als
arts heeft bijgedragen. Wat betreft de bloedvaatproblemen is het Medisch Spectrum Twente aangewezen door
het Ministerie als Landelijk Erkend Centrum, als enige in
Nederland. Mensen met maag-darmischemie hebben
met name ernstige pijn na het eten en gewichtsverlies.
Veel van de patiënten die bij prof. Kolkman komen
hebben al vele andere artsen bezocht en zijn behoorlijk
radeloos. Van al deze patiënten heeft een op de drie
daadwerkelijk een bloedvatprobleem. Bij de andere twee
gaat het vaak om ernstige vormen van het prikkelbare
darm syndroom (PDS).

Onbegrepen buikklachten
Kolkman steekt van wal. “In Enschede zien we per jaar
ruim 1000 patiënten met een prikkelbare darmsyndroom.
Het PDS wordt ook wel ‘functioneel’ genoemd (lees: er is
geen oorzaak voor) of tot de SOLK (Somatisch Onbegrepen Lichamelijke Klachten) gerekend.” Toch snijdt dit volgens hem geen hout meer; er is inmiddels veel bekend
over de achtergrond van de klachten en die zijn niet
‘onbegrepen’ meer. “Op dit moment is de gedachte dat
er een verstoring is in de communicatie tussen de darm
en het brein. De klacht begint vaak met darmproblemen;
een infectie of operatie bijvoorbeeld. Normaal verdwijnt
deze klacht na zo’n periode, maar soms blijft ze bestaan,
dooft niet uit. We weten bijvoorbeeld dat de darm van
mensen met PDS subtiel anders is dan die van gezonde
mensen. Dat kan een lichte zenuwbeschadiging zijn, een
overactief immuunsysteem of veranderde darmflora. Het
10

Brein-balans verstoring

Wat kan de arts doen?

Als er inderdaad sprake van PDS lijkt te zijn, en niet van
een andere aandoening, dan tekent professor Kolkman
het brein, het ruggenmerg, de buik en de darmen. “Met
die tekening leg ik die brein-balans verstoring uit. Met
name het feit dat iets in de darmen niet goed is, blijkt
vaak een openbaring. Er is pijn of een ontsteking. Vaak
is er iets mis in het slijmvlies of in het afweersysteem.
Dat ‘mis zijn’ voelen we als pijn.” Zoals de arts dat mooi
verwoordt: “zonder brein geen pijn”. Met andere woorden: we ervaren pijn doordat er een signaal naar onze
hersenen gaat.

Zo blijkt bij voedselvergiftiging uit studies wel dat één
op de vijf patiënten (20 %) PDS kan krijgen, maar de vier
anderen krijgen dat niet. Kennelijk gebeurt er iets bij
deze ene persoon, waardoor de darm chronisch pijnlijk
of slechter werkend wordt. De heersende gedachte van
dit moment (en studies ondersteunen dat) is dat wanneer
hevige pijn ervaren wordt op het moment dat het stressniveau hoog is, de kans groter is dat de pijn chronisch
wordt. Het lijkt erop dat een verstoring in het autonome
zenuwstelsel hier een rol in speelt. Dit is het onbewuste
zenuwstelsel dat onder andere de hartslag, ademhaling
en transpiratie regelt. Dit stelsel kent twee ‘standen’:
de sympathicus (stress-inspanning) en parasympathicus
(ontspanning, herstel). Het lijkt erop dat de ‘stress-inspanning’ stand te actief blijft, of juist de ‘herstel’ stand
te inactief is.
Er zijn, samenvattend, drie belangrijke systemen:
•
de darm, met heel vaak subtiele schade (zenuwschade, immuunsysteem of darmflora);
•
het brein, dat reageert op de signalen vanuit de
darm en ook informatie terugstuurt;
•
het autonome (onwillekeurige) zenuwstelsel, met zijn
rust- en inspanningstand.
Voor behandeling wordt het zogenaamde reduce-PDS
programma gebruikt (zie www.pdsb.nl). Dit omvat alle

“Stel je krijgt een pijnlijk ongeluk en er is acute stress,
bijvoorbeeld doordat je gebroken botten hebt. Deze
acute stress zorgt ervoor dat je tijdelijk veel minder voelt,
een overlevingsmechanisme, waardoor je nog wel kunt
handelen. Langzaam dooft de stress uit, waardoor je uiteindelijk kunt voelen dat er iets mis is. Dat stress systeem
dooft in uren tot dagen uit, en er komt weer ruimte voor
rust en herstel. Dat lijkt mis te gaan bij chronische pijn.
Het systeem wil niet meer goed resetten. Het blijft doorpruttelen in de hersenen en daardoor raakt het lichaam
uit balans. De pijn wordt dan zeurend en de klachten
blijven aanhouden. Waarom bij sommigen dat resetten
misgaat en chronische pijn ontstaat, is vaak onduidelijk.”

Wat is het Prikkelbare Darm Syndroom (PDS)?
Het Prikkelbare Darm Syndroom (PDS) of Irritable Bowel Syndrome (IBS) is een verstoring in communicatie tussen
brein en darm, met een verstoring van de functie van het maag-darmkanaal. Het is een veel voorkomende chronische
darmaandoening. Deze kenmerkt zich door buikpijn, buikkrampen, problemen met de ontlasting, een opgezette buik
of winderigheid door gasvorming. Mensen met PDS ervaren vaak diarree of juist verstopping. Een ontlastingpatroon
waarbij diarree en verstopping elkaar afwisselen komt ook voor. Pijn in de buik staat op de voorgrond bij PDS.

Beweeglijke en gevoelige darmen
Bij sommige PDS-patiënten maakt de darm te veel of juist te weinig bewegingen. Te veel bewegingen noemen we
ook wel spasmen of verkrampingen. Bij ruim 60% van de mensen met PDS zijn de zenuwen in de darmwand extra
gevoelig. Deze zenuwen reageren met name op rek of uitzetten van de darmwand en geven pijn.

Foto: Ruben Bagues
lijkt erop dat bij PDS die verstoring -volledig onbewustdoor het brein zowel overmatig wordt waargenomen
als ook in stand wordt gehouden. In die laatste stap lijkt
ons autonome zenuwstelsel een sleutelrol te spelen. Bij
PDS-patiënten is het dan ook vaak een gezamenlijke
zoektocht van arts en patiënt om de ingang te vinden
waarmee de balans hersteld kan worden.” Kolkman
voegt hieraan toe: “Het leuke aan dit vak is dat je heel
veel mensen ziet. Het is aan mij om patiënten zo goed
als mogelijk uit te leggen wat er aan de hand is. Vaak is
het zo dat buik en brein niet meer ‘on speaking terms’
zijn met elkaar en wat maakt nu dat dit zo is? Dan gaan
we samen op zoek waardoor het komt dat de balans
verstoord is geraakt.”
Hypnotherapie • 2019/2020

Functionele maag-darmklachten
PDS behoort tot de zogenaamde functionele buikklachten of functionele maag-darmklachten. Dit betekent dat er
klachten zijn, zonder duidelijk aantoonbare onderliggende oorzaak. Wanneer de huisarts denkt aan PDS doet hij of zij
een onderzoek. Als dit onderzoek geen zichtbare afwijkingen aan de darmen laat zien, maar de typische PDS-klachten
wel aanhouden, stelt de arts de diagnose PDS.

Feiten en cijfers over het prikkelbare darmsyndroom (PDS)
Het exacte aantal mensen met PDS is niet duidelijk. Dit komt doordat lang niet iedereen met klachten naar de huisarts
gaat. Naar schatting heeft 5 tot 15% van de Nederlandse bevolking last van PDS. Ongeveer 75% van de mensen met
PDS is vrouw. PDS komt voornamelijk voor tussen het 15e en het 65e levensjaar. Ook bij kinderen komt PDS voor.
Bron: www.mlds.nl/chronische-ziekten/pds-prikkelbare-darm-syndroom

Hypnotherapie • 2019/2020
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zaken die een gunstige invloed op de klachten kunnen
hebben. Het kan bestaan uit voedingsaanpassingen (bijvoorbeeld een FODMAP-dieet), probiotica, behandelen
van allergieën of tegengaan van spierkrampen. Kolkman:
“Met name het FODMAP-dieet, waarbij gekeken wordt
naar suikers en zetmelen (waarvoor vaak een intolerantie bestaat), lijkt erg effectief, vooral bij klachten van
opgeblazen buik en winderigheid. Feitelijk laten we de
patiënt zelf kiezen wat hem of haar het meest lijkt te
passen.” Bij behandeling van ‘het brein’ en het autonome zenuwstelsel zijn drie therapieën uit studies effectief
gebleken: hypnotherapie, cognitieve gedragstherapie
en mindfulness. Van hypnotherapie zijn naar oordeel van
Kolkman de meest overtuigende studies bekend. Professor Kolkman geeft aan dat het zijn ervaring is dat, ‘de
methode die het beste aanslaat bij de patiënt’, degene
is waar de patiënt het meest voor openstaat. ”Men moet
het ook willen om een bepaald traject in te gaan. Maar
is de bereidwilligheid hoog om zichzelf nader te onderzoeken, dan geeft hypnotherapie in mijn ervaring heel
goede resultaten.”

werking heeft op het kunnen resetten van het autonome
zenuwstelsel, maar bewijs daarvoor is nog niet geleverd.”
Kolkman vertelt enthousiast verder over aansprekende
voorbeelden van trance en focussen. Hij haalt het voorbeeld aan hoe de voetballer Christiano Ronaldo de vrije
trappen uitvoert: “Hij legt de bal neer, neemt drie grote
passen achteruit, staat in een bepaalde houding met zijn
benen iets uit elkaar, gaat volledig in trance, neemt zijn
aanloop en neemt zijn vrije trap. Gebleken is dat hij de
ademhaling in dat moment naar een heel rustig niveau
kan brengen, wat heel bijzonder is gezien de spanning
die er op dat moment voelbaar is met ongeveer 80.000
bezoekers in het stadion en nog miljoenen kijkers thuis
voor de buis. Het is de ultieme concentratie die ertoe
bijdraagt dat die vrije trap, bijna op het onmogelijke af,
tot perfectie wordt uitgevoerd.”
“Een ander experiment gaat over een test, uitgevoerd
onder drie groepen scholieren. Ze moesten allemaal met
een basketbal tien vrije worpen nemen. De eerste groep
kreeg als opdracht: tot over twee weken, dan doen we
het nog een keer. De tweede groep ging twee weken
lang elke dag 10 minuten trainen, en herhaalde dan de
worpen. De derde groep mocht dagelijks 10 minuten
met aandacht denken aan basketballen. Wat bleek is dat
de tweede groep het beste presteerde, maar dat het
verschil niet zo heel groot was met de derde groep. Ik
gebruik die voorbeelden soms om aan te geven wat het
effect van ‘alleen al denken aan’ tot stand kan brengen
en dat dit dus ook op ons lijf van toepassing kan zijn.”

Resultaten in de samenwerking

Foto: Jesse Orrico

De positieve werking van trance
“Mijn aanvankelijke scepsis ten aanzien van hypnotherapie verdween tijdens een lezing van een hypnotherapeut
uit Zwolle. Zij vertelde indrukwekkend over haar ervaringen met cliënten, waardoor mijn aanvankelijke weerstand
werd omgebogen in nieuwsgierigheid naar hypnotherapie. En wat later kwam Peter van Essen op mijn pad en
kwam er een prettige samenwerking tot stand.” Wat opvallend is in zijn ervaring is dat patiënten aangeven vaak
uiterst relaxed uit een hypnotherapiesessie te komen.
“Ik heb bij Peter een aantal proefsessies mogen doen,
en ook mij viel dat enorm rustige gevoel na afloop op.
Dat doet nog meer vermoeden dat trance een positieve
12

“Ik heb inmiddels zo’n 50 patiënten geadviseerd hypnotherapie te volgen en bij ruim 80% is een aanzienlijke
verbetering opgetreden. Een van de patiënten zei letterlijk: ‘Ik voelde mij zo beroerd dat er een moment was
waarop ik het liefst uit het leven had willen stappen; nu
ervaar ik weer plezier in mijn leven.’ Een patiënt met colitis ulcerosa kwam terug met: ‘Ik snap er niets van, maar
mijn buik is rustig.’ Een andere patiënt moest even over
een drempel heen, maar sinds de hypnotherapie heeft
hij geen opvlammingen meer gehad.” Prof. dr. Kolkman
benadrukt nogmaals dat je als patiënt echt letterlijk moet
durven ‘met de billen bloot te gaan’ en ergens bij jezelf
het knopje moet vinden om iets in je leven echt anders
te gaan doen. “Openstaan voor de positieve suggesties
en aanleren om anders met situaties om te gaan. De
signalen eerder herkennen en direct actie ondernemen.
Voor altijd genezen gaat niet; de darmen blijven vaak
een kwetsbaar punt, maar de klachten kunnen aanzienlijk
verminderen.”

Gedachten zijn aan te leren
Er is veel aan te leren. In topsport wordt ook veel gewerkt met visualisaties, Kolkman haalt de resultaten van
Hypnotherapie • 2019/2020

Foto: Rod Long
Richard Krajicek en Yvonne van Gennip aan. “Ted Troost
liet in de late jaren ‘90 zijn pupillen zich zo concentreren,
dat ze het gevoel kregen: ‘het stadion is van mij’. Waar ze
eerder steeds verloren van zichzelf of van die ene sporter
die altijd beter was, stegen ze hierna boven zichzelf uit.”
Kolkman concludeert hiermee dat gedachten zijn aan te
leren: “Dat kan hele positieve resultaten tot gevolg hebben. Je kunt het, in het geval van PDS, teruggeven aan
de mensen zelf: ‘Kijk er eens naar. Er is iets mis met de
buik en je brein heeft besloten dat dit interessant is.’ En
je kunt de balans van buik en brein ook weer herstellen.
Je brein als het ware afleren nog op de darm te letten.
Bij de PDS-belangenvereniging is een programma te
vinden met daarin tien punten die bewezen resultaat
hebben opgeleverd, genaamd Reduce-PDS. Hiermee
kan een patiënt aan de slag. Wij denken dat een groot
deel van de klachten verminderd kan worden. Als arts
heb ik een ingang bij de patiënt nodig voor het advies
dat ik kan geven. De patiënt maakt uiteindelijk zelf de
keuze, mede omdat het gevoel van controle hebben een
belangrijk onderdeel is bij het ziektebeeld.”

Gedenkwaardige patiëntverhalen
Kolkman denkt terug aan de patiënt met een nare familiegeschiedenis. “In zijn familie kwam veel darmkanker
voor; de meesten haalden de vijftig niet. Mijn patiënt is
vaak geopereerd en raakte volledig in paniek als hij pijn
voelde. Ik heb hem doorgestuurd naar de hypnotherapeut, hierna is hij vrijwel niet meer opgenomen in het
ziekenhuis. Er is nog steeds wel eens sprake van pijn,
maar de paniek is er niet meer. Deze patiënt heeft zowel
zakelijk als privé balans aangebracht in zijn leven en daarmee heeft hij ook de balans in zijn buik weer teruggeHypnotherapie • 2019/2020

bracht tot een niveau waarop hij het kan controleren. Een
geweldig resultaat.”
Een ander voorbeeld betreft een patiënt met een hectische baan en ernstige PDS-klachten. “Vóór de hypnotherapie was de hele dag waardeloos en afgeschreven als
de prikkelbare darm de kop op stak. Na hypnotherapie
voelt de patiënt de klachten opkomen en neemt direct
actie. De agenda wordt leger gemaakt en hij neemt de
tijd om te ontspannen met de ingesproken opname. Dat
‘kost’ een uurtje, maar daarmee is de rest van de dag
nog waardevol. En de grootste winst is dat de boosheid
er niet meer is. De PDS is te reguleren en de paniek blijft
weg.”

Weer grip krijgen op
Wat je uit al het bovenstaande kunt opmaken, is dat je
met gerichte aandacht iets kunt bewerkstelligen, omdat
er geen weerstand is. In het geval van PDS bijvoorbeeld
het laten verdwijnen van buikkramp. “Daarmee krijgt de
patiënt grip op iets waar hij eerder geen grip op had.”
De angst voor de angst neemt af, je doorbreekt de pijncirkel en beïnvloedt de ingewanden in positieve zin, en
daarmee verander je de ervaring. “De patiënt leert hiermee grip te krijgen op toekomstige ervaringen, want hij
weet nu wat hij kan doen.” En alleen dat al zorgt ervoor
dat de klachten verminderen.

Petra Verweij
Praktijk de Roze Wolk
www.praktijkderozewolk.nl
Coachingspraktijk Petra
Verweij
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Regie nemen over onze mogelijkheden
Hypnotherapie bij somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke
klachten (SOLK)
Door Ester Ribera
Enkele jaren geleden ontmoette ik neuroloog Emile Keuter bij Academie Hypnos. Hij was werkzaam in het Isala
ziekenhuis te Meppel. Wij hebben samen verschillende gesprekken gevoerd over hypnotherapie bij SOLK en mede
door zijn betrokkenheid, liefde, integriteit en enthousiasme voor zijn vak werd ik dat ook, waardoor ik hem altijd zal
blijven bewonderen. Emile heeft mij in 2016 gevraagd bij hem te komen werken in het Isala ziekenhuis en heeft aldaar
cliënten naar mij doorverwezen. SOLK in combinatie met Medische Hypnose is nu een van mijn specialisaties.
De hypnotherapie is Emile Keuter veel dank verschuldigd, voor zijn inzet voor, ondersteunen van en het
vertrouwen in zijn cliënten. Cliënten bij wie hij duidelijk
zag dat wat de medische wereld te bieden had soms niet
voldoende was. Vele door hem doorverwezen cliënten
hebben verlichting gevonden door de behandeling met
hypnotherapie. Deze neuroloog heeft ook vele uren vrijgemaakt voor mijn bijdrage aan de documentaire
‘Hypnose op Recept’ van documentairemaakster
Mirjam Bartelsman. Mede door zijn bijdrage hebben
veel mensen hypnotherapie kunnen ontdekken. Emile
Keuter werkt tegenwoordig in het ziekenhuis te Aruba.
Ik werk in het Spectrum Medisch Centrum te Meppel en
in mijn praktijk te Hilversum. Ik behandel cliënten met
onder andere de volgende aandoeningen: (tril)angsten,

in mijn praktijk is dat een deel van de chronische pijn
is ontstaan door de manier waarop een cliënt over zijn
aandoening is gaan denken. Een spiraal van negatieve
gedachten is ontstaan zonder een bewust besef hierover.
Eigenlijk betekent het: een onbewuste inspanning die
lang aan de gang is aangaande eenzelfde spiraal van
denken en hierdoor gaat cliënt gebukt onder veel stress.
Negatieve gedachten zijn vaak moeilijk te behandelen,
omdat ze niet bewust zijn en eigenlijk een chronisch
onbewust probleem zijn geworden. Omdat ze onbewust
zijn herkent de cliënt ze niet en zo vormen ze als het ware
geen deel van de persoonlijkheid. En wat ik dan hoor
is: ‘zo is de situatie of zo ben ik nu eenmaal; nee, ik kan
het niet veranderen; nee, ik heb alles geprobeerd’. Met
andere woorden: ‘Ik kan zelf niks doen, ik kan het niet
veranderen niet in mezelf en niet in mijn omgeving’. En
dit chronische negatieve denkpatroon van bewuste of
onbewuste gedachten geeft spanning. Spanning die niet
alleen de persoon uit balans brengt, maar ook het hele
lichaam en zich uiteindelijk omzet in pijn.

Symptomen die men ervaart

Foto: Gemma Evans
onverwerkte trauma’s uit het verleden, gevolgen van
auto-ongelukken, klachten na operaties, hoofdpijnen,
stress, darmproblemen, emotionele uitbarstingen, verlies,
duizeligheid, chronische pijn, parkinson, sarcoïdose en
fybromyalgie. Deze cliënten worden doorverwezen door
huisartsen/specialisten aldaar, maar er zijn ook al cliënten
die zelf hebben ontdekt dat zij op deze dagen terecht
kunnen bij een hypnotherapeut.

Spiraal van negatieve gedachten
Lichamelijke, psychische en sociale pijnen worden niet
door iedereen hetzelfde ervaren. Wat ik geregeld merk
14

Fibromyalgie bijvoorbeeld, lijkt een verzameling van
chronische klachten te zijn die niet altijd duidelijk
is, omdat de intensiteit van de pijn kan variëren.
Ieder persoon ervaart dit anders. De symptomen die
men ervaart zijn: pijn aan de spieren, ligamenten,
pezen en bepaalde pijnlijke drukpunten ook wel
‘tenderpoints’ genoemd die karakteristiek zijn voor
fibromyalgie. Gevoel van zwelling in de gewrichten,
en ook moeheid, stijfheid, hoofdpijn, darmproblemen,
concentratiestoornissen en het niet goed kunnen slapen,
spelen een grote rol. Dit zijn klachten die de persoon
van binnen ervaart, maar niet van buitenaf te herkennen
zijn. Dit kan erg frustrerend zijn, want de klachten worden
vaak door het thuisfront of op het werk niet begrepen.

Tijd voor een andere aanpak
Mensen die medicijnen gebruiken ondervinden vaak
dat de bijwerkingen van deze medicijnen schadelijk
kunnen zijn. Ze hebben dan niet alleen een ziekte, maar
daarbij ook nog de bijwerkingen van die medicijnen en
deze kunnen even slopend zijn als de ziekte zelf. In mijn
praktijk merk ik dat mensen met verschillende redenen
Hypnotherapie • 2019/2020

Foto: Samuel Zeller
bij de hypnotherapeut komen. Radeloos en onzeker,
vol stress uit het verleden tot in het hier en nu, ook
omdat men inziet dat de reguliere behandeling (vaak
met medicijnen) niet de verlichting of oplossing heeft
gegeven waarop men had gehoopt.
Tijdens het eerste consult realiseert de cliënt hoe gespannen het lichaam is. Door de verschillende methoden
die ik toepas begint men in te zien hoe zwaar het is
geweest om zowel lichamelijk als geestelijk zo gestrest te
zijn geweest. Dan wordt verder al heel snel duidelijk dat
lichaam en geest één zijn en niet afzonderlijk van elkaar
kunnen worden gezien en benaderd. En dan is het tijd
voor een andere aanpak.
Perfectionisme, controle, zichzelf wegcijferen, zorgzaamheid en altijd anderen willen pleasen, dit alles in combinatie of los van elkaar, gevoelens van woede, schuld,
angst, onmacht en frustratie zijn in mijn praktijk geregeld
aan de orde bij mensen met fibromyalgie.

Wederzijdse openheid, vrijheid en ruimte
Over deze aandoening zou je kunnen zeggen dat het een
opsomming is van verschillende oorzaken. Langdurige
emotionele stress, fysieke overbelasting, zeer prestatiegericht zijn op het werk en/of thuis. Maar ook ingrijpende
gebeurtenissen uit het verleden, zoals een zware en
gecompliceerde bevalling of een langdurige ziekte. De
therapie wordt totaal afgestemd op cliënt, want iedereen
is uniek. Er is geen vast protocol, de hypnotherapeut
werkt vanuit de eigen inschatting met iedere cliënt. Het is
belangrijk om vanuit afstemming dicht bij de cliënten te
kunnen komen om een vertrouwensband te kunnen creëren. Dit geeft wederzijdse openheid, vrijheid en ruimte
om ontspannen verder te gaan. Verder pas ik natuurlijk
een combinatie van de bekende methoden die in het
kort even hieronder samengevat zijn:
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•

•
•
•
•

•
•
•
•
•

Ontspanningsoefeningen om te leren ontspannen,
bijvoorbeeld het leren spannen en ontspannen van
de spieren;
Lichaamsbeweging;
Lichaamstocht, naar het lichaam luisteren;
Zelfhypnose;
Cognitieve gedragstherapie, zoals bijhouden van
pijn- en spanningsmomenten. Leren verspreiden van
werkzaamheden. En leren ‘nee’ zeggen en hulp te
vragen;
Visualisaties als ik-versterking, visualisaties om pijn te
verlichten;
Pijnveranderingstechnieken;
Kerntransformatie (NLP) om inzicht te krijgen in
ongewenste gedragingen;
Werken met persoonlijkheidsdelen (bezwaren,
perfect willen zijn, verlangens);
Innerlijk kindwerk, om oude trauma-momenten te
verwerken en deze te transformeren.

Emoties hebben enorm veel invloed op ons lichaam.
Wanneer we ruimte in onszelf kunnen creëren om deze
weer aan te kunnen raken en te transformeren wanneer
nodig, komen we tot acceptatie. Deze acceptatie is een
belangrijke stap naar een bewustzijnsverandering die
nodig is bij SOLK. Binnen in onszelf schuilt een positieve
kracht die ons kan helpen om uit een slachtofferrol te
stappen en de regie weer over te nemen over al onze
mogelijkheden.

Ester Ribera
Hypnotherapeut en
psychosociale therapeut
Medische hypnose
www.esterribera.com
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Column

Naar de kaakchirurg
Column door Marijke Brouwers
Een van de tanden in mijn bovenkaak wiebelt. Net voor het weekend en ik schrik ervan. Zo lang ik me kan herinneren
is mijn bovengebit al ‘een zorgenkindje’. De oorzaak kan niet aan mijn poetsgedrag liggen. Want volgens de tandarts
en mondhygiëniste poets ik mijn tanden heel goed. Mijn tand zit los en wat nu? Plotselinge paniek slaat toe, want stel
dat deze tand, niet eens een echte maar een kroon, er ineens uit valt? Dan loop ik met een gat in mijn mond en wil uit
schaamte geen mens meer onder ogen zien.
Vreemd dat zo’n loszittende kroon zoveel invloed op mij heeft. Zelfs angst veroorzaakt. Mijn vermogen tot zelfhypnose
of in de Esdaile-staat te gaan - een diepe staat van hypnose, genoemd naar de chirurg James Esdaile die begin 19de
eeuw patiënten onder hypnose bracht en vervolgens opereerde - ben ik kwijt. In de hoop zo snel mogelijk geholpen
te worden schrijf ik een uitgebreide mail aan mijn tandarts. En uit angst de tand per ongeluk in te slikken vermijd ik
tijdens de maaltijden het gebied van de kwetsbare tand. Direct na het weekend neem ik telefonisch contact op met
de tandartspraktijk. Op mijn vraag of mijn mailtje ontvangen is, krijg ik een “ja” en gelukkig kan ik rond het middaguur
al terecht.
Daar lig ik dan op de tandartsstoel bij Rian die mij tikkend op de kroon geruststelt. “Ai…” zegt ze. Er is een probleempje. Het staafje van de wortel waarop de kroon is bevestigd blijkt gebroken. Daar baal ik van. Want pas twee jaar
geleden werd mijn gebit helemaal gereviseerd. Alleen als ik voldoende kaakbot heb, kan de wortel door een implantaat vervangen worden. En daar gaat dan een nieuwe kroon op. Voor zolang het duurt wordt de oude kroon opnieuw
vastgezet.

“Sedatie of plaatselijke verdoving bij de ingreep?”
TRAININGEN
Transpersoonlijke coaching en regressieTherapie

Bij mijn kaakchirurg hoor ik dat het kaakbot oké is. Het slechte nieuws is dat zij niet onbeperkt implantaten kan
plaatsten. “Ai”… die komt binnen. En wortel eruit, implantaat meteen erin gaat het ook niet worden. Want er zit een
ontsteking die eerst verwijderd moet worden. Terwijl we de afspraak plannen vraagt de assistente: “Sedatie of plaatselijke verdoving bij de ingreep?” “Waarom zou ik sedatie willen”, vraag ik? Blijkbaar is dat gebruikelijk. Omdat ik geen
behoefte heb aan een van de ‘lammen’ of ‘pammen’, fentanyl, propofol, thiopental of medicinaal lachgas, antwoord
ik: “Plaatselijke verdoving is meer dan genoeg voor mij”. En realiseer me dat het toch echt jammer is dat er niet wordt
gevraagd: “Hypnose of plaatselijke verdoving?”
Goed voorbereid - dat helpt mij om zelfhypnose toe te passen - kom ik bij de kaakchirurg. Al voor het plaatsen van de
injectie kom ik zonder angstwerende medicatie vanzelf in dezelfde staat als tijdens bewuste sedatie. Ik blijf ontspannen en volledig bij bewustzijn en de pijnstilling kan na afloop in de medicijnkast blijven. Gewoon hypnose, dat paste
Esdaile een paar eeuwen geleden tijdens zijn operaties al toe. Daar zitten geen nadelen aan én het is vriendelijk voor
lichaam en geest.

Maart:
8: Lezing: Van voltooid naar onvoltooid verleden tijd
Hoe regressiesessies levens veranderen, door Rob van Aert.
23: Introductie-ochtend Transpersoonlijke Lifecoaching

April:
13: Start training Transpersoonlijke Lifecoaching
Door drs. Hans ten Dam.

Mei:
18: Kennismaken met transpersoonlijke regressietherapie

Meer informatie en aanmelden:
www.tasso.nl
info@tasso.nl

06 - 243 454 64
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Marijke Brouwers
Psychodynamisch- en
relatietherapeut
Specialisatie: hormonale
problematiek
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Van sabbatical naar promoveren

Wat zijn de reacties geweest van uw collega’s,
met name de artsen?

Interview met dr. Arine Vlieger, kinderarts St. Antonius Ziekenhuis

“Zoveel reacties heb ik niet gehad. De meesten van mijn
collega kinderartsen zijn inmiddels wel op de hoogte van
de positieve werking van hypnose bij buikpijn. Carla en
ik hebben al vele kinderartsen opgeleid in hypnose dan
wel medisch hypnotisch taalgebruik. Andere medisch
specialisten buiten de kindergeneeskunde vinden het
nog wel verrassend wat we doen en van hen kreeg ik wel
leuke reacties.”

Door Petra Verweij
Dr. Vlieger is een bevlogen kinderarts, die in 2001 in contact kwam met hypnotherapie, na een bewuste zoektocht
naar behandelmethoden die een positieve werking tussen lichaam en geest kunnen bewerkstelligen. In de jaren die
volgden heeft zij zich ingezet om hypnose en hypnotisch taalgebruik in te voeren op kinderafdelingen door anderen,
samen met Carla Frankenhuis, op te leiden in het gebruik van Medische Hypnose bij kinderen. De recente documentaire ‘Hypnose op recept’ heeft gezorgd voor een grotere bekendheid van hypnotherapie en de effecten ervan bij
somatisch onverklaarde buikklachten en het prikkelbare darm syndroom (PDS). De olievlek vloeit langzaam uit in de
medische wereld, maar ook bij ‘de mensen thuis’. Reden genoeg om deze vlucht nog eens nader onder de loep te
nemen en met de betrokkenen en drijvende krachten van het eerste uur in gesprek te gaan.
De bewuste zoektocht startte, zoals gezegd, in 2001
met een sabbatical. Vrij van werk was er alle ruimte
om zich te verdiepen in hetgeen haar bezig hield; de
verbinding tussen lichaam en geest en hoe deze geest
een positieve uitwerking kon hebben op het lichaam.
Ze kwam uiteindelijk uit bij een hypnoseopleiding in
Amerika. Wat ze daar geleerd heeft, paste ze na haar
sabbatical direct toe in de praktijk, het St. Antonius
Ziekenhuis in Nieuwegein. Haar vriendschap met prof. dr.
Marc Benninga, kinderarts Maag-, Darm-, Leverziekten
en verbonden aan het Academisch Medisch Centrum in
Amsterdam leidde vervolgens tot meer.

Hoe hebben jullie onderzoek uitgevoerd?
“Marc besloot om hypnotherapie, zoals destijds
opgezet door Peter Whorwell, te gaan vergelijken
met wat toen de standaard medische behandeling
was bij kinderen met PDS. Hij had Carla gevraagd om
bij professor Whorwell in Manchester hun protocol te
leren en het vervolgens bij kinderen te gaan toepassen.
Marc vroeg mij vervolgens of ik op dit onderzoek wilde
promoveren. Het feit dat Marc en ik, twee kinderartsen,
hypnotherapie op een wetenschappelijke wijze hebben
onderzocht, heeft enorm geholpen in de acceptatie
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“De afgelopen jaren was ik hoofdonderzoeker van de
studie naar het gebruik van hypnose bij honderdtien
kinderen met spanningshoofdpijn, wat recent is
gepubliceerd. We vergeleken drie behandelopties:
de eerste groep kreeg hypnotherapie, de tweede
ontspanningsoefeningen bij de fysiotherapeut en
de derde groep kreeg transcendente meditatie. De
resultaten waren niet zoals verwacht. Alledrie de groepen
scoorden navenant evenredig met ongeveer 40%
vermindering in hoofpijndagen. Hypnotherapie deed het
ietsje beter, maar niet overtuigend veel beter. Misschien
dat dit aan het protocol lag of dat ‘hoofdpijn’ kinderen
toch lastiger te behandelen zijn dan ‘buikpijn’ kinderen.”
“Momenteel ben ik ook betrokken bij een studie naar:
hypnose bij kinderen met chronische misselijkheid
en hypnose bij inspanningsastma. Onderzoek doen
is overigens ontzettend duur. De hypnotherapeuten
moeten betaald worden, de onderzoeker en de
onderzoeksverpleegkundige. Om een voorbeeld te
geven, het onderzoek naar de hypnose thuisbehandeling
van kinderen met PDS heeft € 400.000,-- gekost.”

Hoe is jullie samenwerking ontstaan?
“Marc was tijdens een congres in Frankrijk in contact
gekomen met professor Peter Whorwell (arts in
Manchester), die vol enthousiasme vertelde over de
werking van hypnotherapie bij vrouwen met IBS (Irritable
Bowel Syndrome, of zoals wij het noemen PDS). Samen
met hypnotherapeut Carla Frankenhuis vormden wij een
trio dat wetenschappelijk onderzoek ging doen naar de
effectiviteit van hypnotherapie bij kinderen met PDS en
onbegrepen buikklachten. En dit bleek zeer succesvol te
zijn.”

Waar bent u nu mee bezig?

Wat is de ultieme droom?
•

Nog veel meer onderzoek doen naar allerlei
toepassingen van hypnose, zowel preventief als
curatief;
Artsen en verpleegkundigen trainen in hypnotisch/
suggestief taalgebruik;
Een comfortabeler ziekenhuisbezoek voor patiënten
met minder pijn en angst.

van hypnotherapie als behandelmethode. De goede
resultaten zorgden ervoor dat het uitgerold kon worden
en inmiddels tot een standaardbehandeling is geworden
voor kinderen met PDS.”

•

Hoe is de documentaire tot stand gekomen?

Dit is het rijtje wat zo naar boven borrelt bij Arine. “De
toegevoegde waarde is inmiddels duidelijk, nu de
integratie nog in het Medisch Curriculum. Maar ook voor
die invoering is extra geld nodig.”

“De documentairemaakster kwam toevallig op ons pad,
via haar broer die MDL-arts is. Zo raakte zij bekend
met medische hypnose en de werking ervan. De
documentaire werd volledig financieel geregeld door
haar, zij bepaalde ook wat zij erin wilde hebben. De
contacten verliepen dus aanvankelijk wel via Carla en mij,
maar verder hadden wij daar geen grote rol in.”
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•

Concluderend zegt Arine: “Bij prikkelbare darm
syndroom is het gebruik van medische hypnose
inmiddels duidelijk bewezen. Daarnaast zijn er nog meer
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Foto: Ian Dooley
beloftevolle indicaties, maar hypnose is geen panacee
voor alles. We moeten dan ook goed kijken voor welke
indicatie het gebruik van hypnose wel en niet geschikt is.
Een interessant gebied is het gebruik van hypnose bij
obesitas. “Het zou mooi zijn als daar ook gedegen
wetenschappelijk onderzoek naar gedaan wordt, om te
zien of hypnose hier van toegevoegde waarde kan zijn.”
Meer informatie over de publicatie:
www.hypnosebijbuikpijn.nl/wetenschappelijk-onderzoek

Petra Verweij
Praktijk de Roze Wolk
www.praktijkderozewolk.nl
Coachingspraktijk Petra
Verweij
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Het resultaat van samenwerking

Carla’s droom voor de toekomst

Interview met Carla Frankenhuis

“Mijn droom is dat alle artsen, verpleegkundigen, psychologen,
pedagogisch medewerkers, van gipskamer tot ambulancedienst, op de
hoogte zijn van positief taalgebruik. Dat ze geen waarschuwingen meer
geven voor pijn en prikken, maar de boodschap op een andere manier
overbrengen. En voor mezelf heb ik als droom: het schrijven van een
Nederlandstalig boek over hypnose bij kinderen.”

Door Petra Verweij
Wanneer op het juiste moment een groep mensen bijeenkomt met eenzelfde nieuwsgierigheid, drijfveer en drang
tot gedegen onderzoek doen, kan dat tot hele mooie resultaten leiden. Een voorbeeld daarvan is het onderzoek uit
2009 ‘De effectiviteit van hypnotherapie bij kinderen met een PDS en onbegrepen buikklachten’ dat wetenschappelijk
aan heeft kunnen tonen dat hypnotherapie werkt. De drijvende krachten achter dit onderzoek zijn prof. dr. Marc
Benninga, dr. Arine Vlieger en hypnotherapeut Carla Frankenhuis. Mede door hun inzet is hypnotherapie steeds meer
geaccepteerd in de reguliere zorg.
Carla heeft een achtergrond als verpleegkundige en
is zich achtentwintig jaar geleden gaan interesseren in
hypnotherapie, nadat ze daarmee in aanraking kwam
toen ze in Amerika woonde. Daar volgde ze de opleiding
voor kinderhypnose. In Nederland deed ze de basis- en
vervolgopleiding bij de Nederlandse Vereniging voor
Hypnose (NVvH). Zij vestigde haar eigen Praktijk voor
Medische Hypnose in een huisartsenpraktijk en begon
tegelijkertijd een eigen praktijk in Amsterdam. Inmiddels
is de praktijkvoering alleen nog in Amsterdam, met versterking van orthopedagoog en hypnotherapeut Annelijn
Klomp. De gezondheidszorg is altijd een rode draad geweest. In de beginjaren werkte Carla in de (volwassenen)
oncologie waar ze groepen begeleidde en ook hypnose
oefeningen met de groep deed. Het eerste succes werd
behaald met het aantonen van het wetenschappelijke
bewijs, dat medische hypnose toegepast bij kinderen
met onbegrepen buikklachten werkt. Het tweede succes
is de gestegen belangstelling voor hypnotherapie na de
documentaire ‘Hypnose op recept’ bij de NPO van mei
2018. Een mooi document om een kijkje in de keuken te
kunnen nemen in de werkwijze van hypnotherapeuten.

Wat kun je vertellen over het onderzoek naar
hypnose bij kinderen met buikpijn?
MDL-arts prof. dr. Marc Benninga van het Amsterdam
Medisch Centrum was sceptisch over hypnotherapie.
Carla vertelt: “Het is zo mooi gegaan. Marc vroeg aan mij
of hij wat patiënten naar mij door mocht verwijzen. Ik ben
daarop naar dr. Whorwell in Manchester gegaan om te
kijken hoe ze daar werkten. Zij hadden een protocol voor
volwassenen van twaalf keer, maar het werkte bij kinderen zo snel, dat ik het protocol heb kunnen terugbrengen
naar zes keer. Er is nu veel belangstelling voor hypnose.
Het meest recente onderzoek is de thuisbehandeling.
Er zijn 260 kinderen gevolgd. Van deze 260 kinderen
kregen 130 kinderen de thuisinstructies mee van een
researchverpleegkundige, met een werkboek en vijf hypnose oefeningen. De andere 130 kinderen ondergingen
hypnotherapie bij tien verschillende hypnotherapeuten.
De therapeutengroep kwam ietsje beter uit de test, maar
ook de thuisgroep scoorde goed.” Op de website
www.hypnosebijbuikpijn.nl kunnen ouders van kinderen
met buikpijn de vijf hypnose oefeningen aanschaffen met
een bijbehorend werkboek. De opbrengst wordt gebruikt
voor nieuwe ontwikkelingen en onderzoek.

Wat is het gevolg van wetenschappelijk
bewijs?
“Ik was onlangs op een congres van The International
Society for Hypnosis in Montreal waar een Zweedse
psycholoog naar me toe kwam en vertelde dat zijn
baas toestemming had gegeven om naar het congres
te gaan, nadat hij het artikel van de buikpijnstudie had
gelezen. Het wetenschappelijk bewijs werkt zo positief,
dat is echt gaaf!” Naast het spreken op congressen in
binnen- en buitenland geeft Carla, samen met Arine
of alleen, cursus. In de driedaagse cursus ‘Hypnose bij
kinderen in de medische setting’ wordt scholing gegeven
in positief taalgebruik, angst- en pijnreductie technieken
en afleidingstechnieken. In de driedaagse vervolgcursus
wordt dieper ingegaan op de toepassing van hypnose bij
allerlei specifieke medische problematieken bij kinderen.
20
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Carla en Arine geven deze cursus ook in de ziekenhuizen
zelf. Ze hebben al een indrukwekkende lijst ziekenhuizen
achter hun naam staan. Carla en Arine zijn daarnaast
nauw betrokken bij de Charly Braveheart Foundation,
een stichting die als doelstelling heeft de behandelingen
bij kinderen in ziekenhuizen zoveel mogelijk stressen pijnvrij te maken. Deze stichting maakt het onder
andere mogelijk dat er trainingen worden gegeven in
het Prinses Maxima Oncologisch Centrum. Carla: “Het
is zo bijzonder dat bij ieder rondje tijdens de cursus de
kinderartsen en verpleegkundigen hetzelfde antwoord
geven op de vraag: ‘wat maakt dat je hier zit?’ ‘Dat we
een kind niet meer willen vasthouden met vier man bij
prikken of andere procedures.’”

zeven cursussen gegeven en daar heeft verpleegkundige
Elroly Groeneveld nu de cursus overgenomen. Zij is
echt een natuurtalent. Zij begeleidt twee dagen per
week tijdens procedures het medisch personeel in het
toepassen van de hypnotische afleidingstechnieken,
traint alle assistenten in opleiding en heeft naast het
onderwijs binnen het ziekenhuis in de polikliniek een
hypnotherapiepraktijk. Onlangs werd ze gebeld door een
psychiater uit een groepspraktijk die zich afvroeg wat er
was gebeurd met de kinderen met SOLK waarvan zij er
toch altijd gemiddeld honderd per jaar zagen en nu niet
een meer. De groep van twaalf psychiaters heeft zich nu
aangemeld voor een hypnose cursus!”

Kun je iets vertellen over de documentaire?

“Het is mooi dat je achteraf merkt dat je zo in het
proces zit, dat je eigenlijk niet meer weet hoe de
ballen zijn gaan rollen. Ik ben zelf ook verbaasd hoe
alles is verlopen. Ik ben inmiddels vijfenzestig jaar
en over vijf jaar wil ik graag het stokje ‘cursus geven’
gaan overdragen. Als je mij vijftien jaar geleden had
gezegd hoe het er nu voor zou staan, dan had ik het niet
geloofd, zo overweldigend is het. En zo mooi!”

“De documentaire kwam toevallig op ons pad en heeft
heel erg positief uitgepakt. Het gevolg van de uitzending
was: ‘telefoon roodgloeiend, mailbox ontploft, patiënten
die denken daar ligt mijn oplossing’. En nog steeds
melden mensen zich aan door de documentaire. Carla
heeft patiënten standaard doorverwezen naar de NBVH.
Er zaten mensen tussen die al twintig jaar rondliepen met
bekkenbodempijn, mensen met jarenlange buikpijn ten
gevolge van operaties na darmkanker en zo nog meer.
Door de documentaire ontdekten ze dat hypnotherapie
een goede optie is.”

Word je anders benaderd sinds de
documentaire?
“Mooie bijkomstigheid is dat mensen uit mijn omgeving
nu een beter beeld hebben van wat ik doe, dat is wel
prettig. Ik ben zelf heel blij met het fragment waarin ik
een meisje naar een mooie prettige plek laat gaan, haar
heb laten ervaren dat ze zich goed voelt, met een rustige
buik, rustige maag en dat het lichaam en de hersenen
dat weer kunnen registreren. ‘o, dit is zoals ik mij goed
kan voelen’. Het is heel belangrijk dat lichaam en geest
weer de imprint krijgen hoe het is om je goed te voelen.”

Kun je nog een mooie anekdote vertellen?
“In het Beatrix Kinderziekenhuis in Groningen heb ik
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Hoe kijk je terug op de afgelopen jaren?

Welke plannen zijn er nog?
“Doorgaan met lesgeven waar we nu al ruim tien jaar
mee bezig zijn, zodat kinderen met allerlei ellendige
ziektes als reuma, kanker, astma, huidaandoeningen,
aangeboren afwijkingen etcetera met positief taalgebruik
en afleidingstechnieken, geholpen worden door allerlei
medische procedures heen. Veel mensen liften mee
op de documentaire en onderzoeken, dat is prachtig.
Natuurlijk hopen we wel dat bij de kinderen met de
onbegrepen klachten het protocol wordt gevolgd en er
niet zomaar wat wordt gedaan. Een goede uitleg over
(onbegrepen) pijn is daarbij ook heel belangrijk.”

Petra Verweij
Praktijk de Roze Wolk
www.praktijkderozewolk.nl
Coachingspraktijk Petra
Verweij
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Zingeving

Helende woorden

Zingevingsvragen versus psychopathologie
De zoektocht naar waarden
Door Ingrid Mehrtens

De huidige situatie in de reguliere GGZ
“Het gewone lijden, dat bij het leven hoort, is op dit
moment compleet gemedicaliseerd. Daar ís de geestelijke gezondheidszorg niet voor bedoeld. Veel patiënten
in de geestelijke gezondheidszorg hebben eigenlijk een
zingevingsprobleem. Ze kampen met levensvragen, maar
die worden te vaak gemedicaliseerd waardoor ze in de
GGZ belanden.” Aldus psychiater Damiaan Denys, kortgeleden in een radio-interview. Een verschuiving in de
visie over de geestelijke gezondheidszorg is op dit moment overal in de samenleving voelbaar. Zelfs de vorige
minister van volksgezondheid, Edith Schippers, zei dat
je beter met je buurman over je problemen kunt praten
dan met een therapeut. Zij was verder van mening dat
psychische ziektes geen echte ziektes zijn. De huisarts
krijgt tegenwoordig veel patiënten in zijn praktijk die hij
niet goed kan helpen met zijn medische kennis. Mensen
hebben soms levensvragen waarvoor nog maar één loket
is, de dokter, terwijl men vroeger met een familielid of
met een geestelijke de problemen kon bespreken.

De vraag overstijgt de capaciteit
De vraag naar geestelijke gezondheidszorg is 30 procent,
en groter dan de capaciteit die de ggz kan bieden, die
heeft maar capaciteit voor 5 à 6 procent. Ook financieel
is dit onhoudbaar. Daarover moet in de nabije toekomst
worden nagedacht. En misschien kunnen betere voorlichting en vormen van zelfhulp een aanvulling vormen,
maar ook dat zal niet alles oplossen. Binnen de structuur
van het huidige zorgstelsel is het lonend om bij voorkeur
Foto: Jos Olgers

mildere problematiek te behandelen. Maar dat de vraag
veel groter is dan het aanbod is al langer bekend. Het
lijkt erop dat de gereguleerde marktwerking er vooral
toe leidt dat juist de meest zieke mensen buiten de boot
vallen.

Wel lijden, maar niet echt ziek?
Door de overheid wordt gesteld dat te veel wordt verwacht van psychologen en psychiaters, en van het leven.
Men wil gelukkig zijn en zich goed voelen, lijden wordt
eigenlijk niet meer geaccepteerd. Wie bang, verdrietig
of eenzaam is zoekt hulp, en de drempel voor psychologische hulp is laag. “Psychiaters zijn opgeleid om
écht zieke mensen te helpen. De 6 à 7 procent van de
bevolking die echt waanzinnig is. Dat is een vrij constante
groep, in alle landen en alle tijden. Zo’n 6 tot 7 procent
van de bevolking heeft schizofrenie, een bipolaire stoornis, psychoses of een angststoornis. Die mensen moeten
geholpen worden, en daar komen psychiaters soms maar
amper aan toe doordat de 30 procent van de bevolking
die wel lijdt maar níet echt ziek is, een beroep doet op
de GGZ.” (Denys, 2018)

‘There is a crack in everything. That is how the light gets in’
(Leonard Cohen)

Een rol voor complementaire therapeuten
Vanuit de complementaire sector lijkt het zeer mogelijk
en ook wenselijk, dat mensen met zingevingsvragen
vaker en bij voorkeur bij de integratieve praktijken voor
psychosociale therapie aankloppen. De huisarts (of POHGGZ) kan in dat geval rechtstreeks naar het complementaire veld doorverwijzen. In de complementaire gezondheidszorg worden verschillende methodieken integraal
toegepast. Lichaam en geest worden benaderd als een
onverbrekelijk geheel, en de klachten worden met elkaar
gezien als één proces. Dat wat onbewust is speelt, met
name in de hypnotherapie, een essentiële rol. Misschien
wel de hoofdrol!

Door tegenslag heen kan men ook groeien
In onze praktijken ontvangen wij geregeld mensen met
levensvragen. In de categorie: ‘Ik heb alles wat mijn
hartje begeert, maar ik vind er niks meer aan’, of: ‘Er
is niks mis met mij maar ik ben niet happy’. Voor deze
cliënten is het soms zelfs moeilijk een hulpvraag te formuleren. De therapeutische begeleiding begint dan met
het zoeken naar die vraag. De vraag wat er nodig is, wat
iemand mist, en daarbij komt men uit op een existentiële
analyse van de problematiek. Door de psychotherapeut
Viktor Frankl werd geregeld de vraag gesteld: “Waarom
pleegt u eigenlijk geen zelfmoord.” Het antwoord op
deze provocatieve vraag nam hij als beginpunt van de
zoektocht naar de betekenis in het leven van de patiënt.
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Zijn logotherapie is een uiterst humane vorm van therapie, die is gebaseerd op het streven van de mens om
een diepgaande betekenis aan het leven te geven. Frankl
gaat ervan uit dat niemand een ander kan vertellen wat
de zin van het leven is. Ieder mens zal dat zelf moeten
ontdekken, en de verantwoordelijkheid voor deze ontdekking aanvaarden.

Een zoektocht naar waarden
Zowel in de logotherapie als in de nieuwste vorm van
cognitieve gedragstherapie, de ACT gaat het voornamelijk om de zoektocht naar waarden. De cliënt is het
contact kwijtgeraakt met de eigen wensen en verlangens,
heeft geen zicht meer op wat werkelijk van waarde is in
het leven. Iemand leeft via automatismen en er worden
geen bewuste keuzes meer gemaakt. De waarden zijn de
verklaringen over wat je met je leven wilt doen, waar je
voor wilt staan, hoe je je wilt gedragen. Onze waarden
zijn gebaseerd op onze levensopvattingen en kunnen
ons leiden en motiveren. In het verlies van contact met
je persoonlijke waarden is er geen verbinding meer mogelijk met creativiteit, enthousiasme, motivatie, vitaliteit,
kunnen genieten en geluk.

Het werk van de hypnotherapeut
De therapeut gaat samen met de cliënt op zoek naar de
eigen kernwaarden. Hiervoor hebben en nemen wij de
Hypnotherapie • 2019/2020

tijd. Wij begeleiden de cliënt om zich weer te verbinden
met de eigen innerlijke wereld die grotendeels onbewust
is. Wij gaan ervan uit dat alles wat nodig is voor herstel
van de psychische flexibiliteit in het onbewuste al aanwezig is. Daarbij is het ook belangrijk om helder te krijgen
wat de gedachten zijn die men heeft over zichzelf en over
het leven, vooral als deze gedachten blokkerend werken.
De cliënt leert acceptatie in de plaats van experiëntiële
vermijding, dan is groei weer mogelijk.
Wij werken met iedere cliënt op maat, zonder daarbij
strakke protocollen toe te passen. Het mag duidelijk zijn
dat de tijd die nodig is voor herstel van een rijk en zinvol
leven verschilt per cliënt. Maar iedere stap op de weg
naar vrijheid geeft verlichting.

Geraadpleegde bronnen:
Interview Damiaan Denys 28-9-2018
De zin van het bestaan, Viktor E. Frankl
ACT in de praktijk, Russ Harris

Ingrid Mehrtens
Hypnotherapeut, psycholoog,
musicus en trainer mindfulness
Praktijk de Spiraal
www.mehrtens.nl
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Een harde klap
Door cliënt van hypnotherapeut Jan. A. Barendrecht
Dit artikel is een tweeluik. Het begint met onderstaand verhaal, waarin de client verslag van haar beleving. Zij start bij
haar ongeval en neemt u mee in het doorlopen zorgtraject richting herstel. Deel 2 vindt u direct aansluitend op pagina
26. Daar kunt u het verslag van de behandelwijze van de hypnotherapeut lezen.
Mijn verhaal begint op een zomerdag in juni 2018 toen
ik met mijn zonen een waterpretpark bezocht. Eerst iets
over mijzelf: Ik ben 44 jaar, bijna 20 jaar gelukkig getrouwd en trotse moeder van een tweeling van zestien,
twee hele lieve makkelijke jongens. Ik doe geweldig
werk, kortom een fijn en probleemloos leven.
Die dag in het waterpark veranderde alles. In de
wildwaterbaan sprong mijn zoon per ongeluk met zijn
knie op de zijkant van mijn hoofd. Die klap kwam héél
hard aan. Eenmaal boven water had ik verschrikkelijk
veel pijn aan mijn oor en een misselijk gevoel. Ook was
ik plotsklaps doof aan deze kant. Thuis merkte ik dat
er vocht en bloed uit mijn oor kwam. Ik voelde dat er
iets niet in orde was en ben laat in de avond naar de
huisartsenpost gereden.

hoogtevrees hebt en je ieder moment van de Euromast
moet afspringen, of alsof iemand de hele dag achter je
aanloopt met een pistool en elk moment de trekker kan
overhalen.

Acute psychiatrie
Mede door de medicijnen ligt er een soort waas over
deze periode, ik vind het moeilijk precies te vertellen
wat nou wanneer gebeurde. Feit is dat het steeds
slechter ging met mij en dat ik aan mijn man vertelde
dat ik zo niet verder wilde leven. Dezelfde dag ben ik
opgenomen in een centrum voor acute psychiatrie.
Ik heb hier drie dagen gezeten, maar ook daar had
niemand enig idee wat mij mankeerde en was er ook niet
echt sprake van een behandeling. Wel werd voorgesteld
dat ik naar cognitieve dagtherapie moest gaan met

“Die dag in het waterpretpark veranderde alles.”
Opgejaagd en rusteloos
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Daar bleek mijn trommelvlies gescheurd en mijn gehoorgang beschadigd, met een pijnstiller werd ik naar huis
gestuurd. De volgende dag speelde een veel groter probleem: ik had een soort opgejaagd en rusteloos gevoel
van binnen dat steeds erger werd. Ik was bang maar wist
niet waarvoor en voelde me doodongelukkig. Na een
bezoek aan de huisarts kreeg ik hiervoor een antidepressivum voorgeschreven.

nieuwe medicijnen (Mirtazapine). Omdat ikzelf compleet
besluitloos was in die tijd, besloot mijn man dat dit voor
mij geen oplossing was. Met hem bezocht ik twee keer
per week een psycholoog, waar ik eigenlijk ook niet
verder kwam. Ik bleef mij angstig voelen met af en toe
een helder moment. Ik probeerde mijn oude leven weer
op te pikken door weer te gaan werken en te zorgen
voor mijn gezin, wat ik altijd met zoveel plezier deed. Dit
leek mij voor mijzelf de beste therapie.

Ik werd er inderdaad suffig van, maar het leek alsof alles
in mijn hoofd steeds drukker en heftiger werd, alsof ik
opgesloten zat vol enge en negatieve gedachtes. Huilend liep ik de hele dag door het huis. Mijn man heeft de
volgende dag het ziekenhuis gebeld en aan de noodbel
getrokken. Ik kon daar dezelfde dag nog terecht. Er werd
geconstateerd dat ik een midden- tot zware hersenschudding had en ik kreeg weer andere medicijnen.

Toen kwamen er ook nog lichamelijke klachten bij, zoals
het gevoel dat mijn hart tien keer zo snel klopte, druk op
de borst, moeite met ademhalen en de hele dag misselijk en een vieze smaak in mijn mond. Door die misselijkheid en vieze smaak at ik weinig en viel ik kilo’s af. Ik ben
uiteindelijk gestopt met alle psychologische begeleiding
omdat ik doodmoe werd van mijn eigen verhaal, wat altijd hetzelfde was zonder enige verbetering in de situatie.

Chaos in mijn hoofd

Altijd aanwezig angstgevoel

De dagen erna werd het alleen nog maar erger, ik dacht
wel honderd dingen in één minuut en het werd één
chaos in mijn hoofd. Ik was zo ontzettend bang maar
begreep totaal niet waar het vandaan kwam. Mijn man
en kinderen waren ontzettend lief voor me en daardoor
voelde ik mij nog schuldiger. Het was een gevoel alsof je

In die vijf maanden ging het ook weleens redelijk, maar
op de achtergrond bleef het angstgevoel altijd aanwezig.
Elke avond spraken mijn man en kinderen mij moed in,
maar ik begon mijzelf steeds meer te haten. Alsof ik van
een afstand naar mezelf keek en dacht: ‘wie is dit?’ Elke
dag stond ik op en dacht ik ‘vandaag ga ik het anders
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Foto: Iker Urteaga
aanpakken, positief zijn en doen alsof er niets aan de
hand is’. Ook probeerde ik er juist aan toe te geven,
misschien dat de angst dan weggaat. Soms lukte dat een
paar dagen maar uiteindelijk verloor ik het toch weer.
Ik was moe en uitgevochten toen we weer besloten de
medische molen in te gaan: afspraak bij de neuroloog
en er zou een MRI-scan gemaakt worden. In dezelfde tijd
ben ik in contact gekomen met de heer Barendrecht, een
hypnotherapeut.

Een heerlijke rust
Tijdens mijn eerste afspraak bij hem was ik erg nerveus,
kon mij slecht concentreren en kon me niet voorstellen
dat ik ooit weer de oude zou worden. Ik was erg sceptisch en kreeg al rillingen bij het woord ‘hypno’. Toch
luchtte het mij enorm op om met mijnheer Barendrecht
te praten, omdat het zo anders was dan de gesprekken
met een psycholoog. Hij vertelde mij van alles over de
werking van de hersenen. Hij had zelfs een naam voor
mijn aandoening: Post Commotioneel Syndroom. Tijdens
mijn tweede afspraak werd ik onder hypnose gebracht en
er kwam een soort rust over mij. Langzaam kreeg ik weer
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vertrouwen en kon ik weer van dingen genieten. Tijdens
de hypnose was ik volledig bij bewustzijn. Wel voel je
een heerlijke rust alsof alle zware lasten van je afvallen
en alle positieve dingen nam ik mee in mijn onderbewustzijn, die ik de volgende dagen dan ook onbewust
gebruikte.
Het ging zo goed dat ik de afspraken in het ziekenhuis
had afgezegd, omdat ik hier meer vertrouwen in had. Nu
zeven weken verder - na 7 of 8 behandelingen - ben ik
zo goed als weer de oude. Soms heb ik een terugvalmoment, maar door toepassen van de hypnotherapie twee
keer vijf minuutjes per dag, gaan die onrustgevoelens
ook snel weer weg. Dat voelt gewoon goed om te doen.
Wat mij is opgevallen, is dat de gewone medische weg
mij niet heeft geholpen, juist het gevoel gaf dat ik van
het kastje naar de muur werd gestuurd. Deze hypnotherapie, waarover ik van tevoren twijfels had, bracht mij
uiteindelijk de oplossing.
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Postcommotioneel syndroom en een
weg naar herstelde axonverbindingen
Door Jan A. Barendrecht
Begin oktober nam cliënt contact met mij op. Ze leed op
dat moment aan een groot aantal hardnekkige klachten,
zoals concentratieproblemen, vergeetachtigheid, depressie, vervlakte gevoelens, angsten en slapeloosheid.
Tot ongeveer een half jaar geleden was zij vrolijk, fit,
aanwezig en geheel klachtenvrij. Daarin kwam verandering na een ongeval in een wildwaterbaan, waarbij zij een
beschadiging aan het linkeroor opliep. Drie dagen later
bleek dat er mogelijk sprake was van een (middel-)zware
hersenschudding. Het oor genas en bijkomende klachten
leken aanvankelijk te verdwijnen. Toch ontstonden er
complicaties als angst, druk op de maag en misselijkheid,
waaruit zich vrij snel een depressie ontwikkelde. Een
adequate behandeling ontbrak, waardoor de depressie
toenam en zij werd opgenomen op een psychiatrische
afdeling. Medicatie onderdrukte enigszins de klachten,
maar bood geen uitzicht op verbetering van de situatie.
Na drie dagen liet zij zich daar ophalen om thuis rust te
zoeken. Dat lukte slechts gedeeltelijk, en andere lichamelijke klachten ontstonden. Vervolgens werd contact
met mij opgenomen, in de hoop dat hypnotherapie een
oplossing zou kunnen zijn.
Bij de intake werd rekening gehouden met een aantal
mogelijke gevolgen van het ongeval:
1. Onbewust ontwikkelde overtuiging en daaraan
gekoppelde angst t.g.v. het oplopen van letsel in de
specifieke omgeving (wildwaterbaan);
2. Angst en depressie t.g.v. het verlies van voorheen
sterke eigenschappen;
3. Veranderde werking van de amygdala door de
plotselinge heftige gebeurtenis, met een verhoogde
adrenaline- en noradrenalineproductie door het
bijniermerg tot gevolg;
4. Instandhouding van die verhoogde werking
vanwege angst en stress;
5. Whiplash;
6. Axonbeschadigingen in het brein.
Door een behandelend arts is geen andere diagnose
gesteld dan depressie. Cliënt wil en kan niet thuis blijven
zitten en gaat weer (beperkt) aan het werk.

Schakelbordvisualisatie
Bewust herinnert cliënt zich weinig van het ongeluk; wel
heeft ze beelden van de plek. Ze is sterk trancegevoelig,
maar in regressie komen geen herinneringen op aan
het moment van het ongeval. De oorsprong van een
eventueel storende overtuiging is niet te achterhalen.
Uitgaande van een mogelijke verstoring van de
hormoonproductie, wordt een schakelbordvisualisatie
van de hormoonorganen ingezet, ondersteund met
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het ophalen en verankeren van het oorspronkelijk
positieve zelfbeeld. Terug uit de trance, is de eerste
indruk dat deze methode te veel van cliënt haar
voorstellingsvermogen heeft gevraagd, alsof het
brein het niet aankon. De diepe ontspanning tijdens
de trance bleek wel heilzaam. Cliënt komt over een
week terug; ondertussen herhaalt ze thuis de diepe
ontspanningsoefening.

Postcommotioneel syndroom
Studie wijst op het postcommotioneel syndroom: een
axonbeschadiging met een groep symptomen die na
een hersenschudding kan optreden. Bij dit letsel kunnen
microbloedingen optreden en raken onderlinge verbindingen tussen hersencellen op microscopisch niveau
verbroken. Daarbij kunnen neurotransmitters vrijkomen
en hersencellen afsterven. Door beschadiging van de
axonen - zenuwvezels, hersenceluitlopers - kunnen signalen niet meer worden doorgezonden van de ene hersencel naar de andere. Een axonbeschadiging betekent
dus een communicatieprobleem in de hersenen. Van
postcommotioneel syndroom is sprake bij minimaal drie
van de volgende symptomen: hoofdpijn, duizeligheid,
vermoeidheid, geïrriteerdheid, concentratie- en geheugenzwakte, slapeloosheid, hypersensitiviteit voor geluid
en licht. Daarnaast kunnen depressie, angst en vervlakte
gevoelens of emoties optreden. Dat alles kan betekenen
dat de patiënt moeite heeft met werken, studeren en het
onderhouden van sociale contacten. Het bovenstaande
sluit geheel aan bij de klachten van de cliënt.

Verstoorde werking amygdala
Na dit alles besproken te hebben, gaat cliënt diep in een
ontspannende trance, waarbij suggesties voor hersenherstel door aandacht en bewustwording worden verankerd
in het onbewuste. Daarbij worden een paar maal de
axonen benoemd, zoals vooraf besproken, zodat ze er
een beeld van heeft in de imaginatie. Ze komt terug over
een week. Cliënt spreekt aansluitend haar neuroloog,
die mijn conclusies van het postcommotioneel syndroom
bevestigt en daarnaast de nadruk legt op een mogelijk
verstoorde werking van de amygdala, die nog in de
‘stressreactie’ staat sinds het ongeval.
Bij het derde consult blijkt dat cliënt direct resultaat heeft
ervaren. Ze voelt zich fitter, kan zich al beter concentreren en is helder aanwezig. De voorgaande behandeling
wordt herhaald, met extra aandacht op het terugkeren
van de juiste werking van de amygdala. Ze blaast storende gedachten weg voor meer vrije ruimte in het brein,
zodat de axonen rust en ruimte krijgen voor herstel en de
aanleg van omleidingen. Rust is een sleutelwoord.
Hypnotherapie • 2019/2020
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“Rust is het sleutelwoord.”
Bodyscan en sleutelwoorden
Cliënt ervaart voortdurende verbetering, ook in haar
werk. Ze is zich bewust van de ongezonde invloed van
roken en verlangt ernaar te stoppen. Dit vierde consult
wordt een bodyscan toegepast voor diepe toegang tot
het onbewuste; post-hypnotische suggesties worden
gegeven op de sleutelwoorden ‘helderheid’, ‘vrijheid’,
‘uitgerust’ en ‘rookvrij leven’. Direct aan het eind van de
sessie blijkt dat de bodyscan gewenst resultaat heeft:
cliënt ervaart dat in deze diepe ontspanning de helende
boodschappen als vanzelf komen. Bepalend daarbij zijn
de rust en de vrijheid om in haar eigen ritme in dit proces
te zijn.

Angst en ecologische check
In het vijfde consult blijkt dat de gezinsleden van cliënt
erg met haar meeleven en haar aansporen vooral rust te
nemen en goed te eten. Deze aansporingen, hoe goed
bedoeld ook, verhogen de druk op het persoonlijke
herstelproces. Mede daardoor komt soms de angst voor
terugval op. Na een angst-afstroomoefening vult ze
zich op met de energie van alles wat goed gaat. Uit de
‘ecologische check’ op een schaal van 1 tot 10 blijkt dat
het herstel opmerkelijk is: ervaren concentratieproblemen
zijn afgenomen van 10 naar 1,5; vergeetachtigheid
van 6 naar 2; depressie van 8 naar 1,5; vervlakking
van gevoelens van 8 naar 2 en angst van 10 naar 2,5.
Vermindering van slapeloosheid kon vanwege medicatie
niet nauwkeurig worden vastgesteld, maar was naar
schatting gedaald van 10 naar 2.

op. Ze geven uitdrukking aan haar blijdschap over het
vorderende herstel. Met metaforen over de blije energie
van deze sokken en het oorspronkelijke blije kind gaat ze
als vanzelf diep in trance, waar ze de laatste restjes angst
opspoort en uitademt.

Storingsvrije herinnering
Het eind van de behandeling is in zicht; ervaringen van
client in de tussenliggende dagen laten zien dat ze
het verder zelf kan. Als de gedachte aan de oude pijn
opkomt, slaagt ze erin om deze zelf te transformeren in
een steeds zachter wordende, storingsvrije herinnering.
Ze neemt twee keer per dag rust en zakt dan even in een
diepe realisatie over het herstel dat steeds doorgaat. Ze
heeft nu maatregelen genomen om meer vanuit rust te
handelen. Met dit zevende consult ronden we de therapie af.
Na afronding komt cliënt nog af en toe langs voor verdiepende ontspanningsoefeningen. Door dit ongeluk is
er bewustzijn gekomen op haar eigen kwetsbaarheid. De
ontspanningsoefeningen moedigen haar aan haar levensstijl aan te passen.
Geraadpleegde informatiebronnen:
•
https://www.hersenletsel-uitleg.nl/oorzaken-ziektebeelden/
traumatisch-hersenletsel/pcs-postcommotioneel-syndroom
•
https://stichtinghersenschudding.nl/postcommotioneel-syndroom-pcs/
•
https://mens-en-gezondheid.infonu.nl/aandoeningen/138221-hersenschudding-gaat-niet-over-postcommotioneel-syndroom.html

Metafoor van vrolijke sokken
Een bloedonderzoek van de neuroloog bracht niets bijzonders aan het licht; cliënt blijft met sprongen vooruitgaan. Als ze in het zesde consult op de bank gaat liggen
om in ontspanning te gaan, vallen haar vrolijke sokken
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Jan A. Barendrecht
Hypnotherapeut
Praktijk ‘Asclepios’
Specialisatie: relatie en
seksualiteit
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Burn-out

Help, een burn-out!
Wat kan hypnotherapie betekenen?
Door Sandra Zuiddam
Mensen komen steeds vaker met de diagnose burn-out
of symptomen daarvan bij een verwijzer of hulpverlener
terecht. Welke meerwaarde heeft hypnotherapie voor
cliënten met een burn-out?

tot haar verbazing al na de eerste sessie dagenlang veel
gunstiger waardes had gemeten en dat dit effect na
iedere sessie meetbaar was. De suggesties waren op rust
en ladingsvermindering gericht, niet op de diabetes.

De behandeling van burn-out

Uit neurofysiologisch onderzoek komt naar voren dat
hypnotische suggesties sterke veranderingen teweeg
kunnen brengen in hersengebieden. Dezelfde hersengebieden die bij daadwerkelijk beleefde ervaringen
worden geactiveerd, zo blijkt uit fMRI- studies (1Oakley &
Halligan, 2010). Door een client in hypnose bijvoorbeeld
te laten inbeelden dat de stress en vermoeidheid kan
wegstromen door onder een waterval te staan en een
diepe, rustgevende slaap in een prachtige omgeving
te laten visualiseren, kan deze zich na afloop al meteen
meer ontspannen en minder vermoeid voelen.

De behandeling van burn-out bestaat uit vijf delen:
1. Ontlading: stress en emoties ontladen om daarna tot
rust te kunnen komen;
2. Energie opladen: innerlijke balans herstellen en
opladen van de innerlijke reserves;
3. Achterhalen van de oorzaken, welke factoren spelen
een rol bij deze client:
•
aangeleerd gedrag: steeds lichamelijke en
psychische signalen negeren, blijven doorgaan
•
omgaan met emoties of trauma(‘s): voortdurend
gevoelens wegstoppen en negeren
•
innerlijke overtuigingen: alles ‘moet’ perfect
zijn, geen zwaktes mogen tonen, niet mogen
falen, alles moet onder controle worden
gehouden
•
een of meerdere stressfactoren vanuit gezin,
werk, en/of familie: zoals ziekte, financiën,
werkdruk, scheiding, rouw;
4. Stapsgewijs werken aan verandering:
•
gedrag veranderen: gaan luisteren naar psychische en lichamelijke signalen, grenzen stellen
•
in contact komen en anders leren omgaan met
gevoelens (boosheid, verdriet, angsten) en
soms traumaverwerking
•
ombuigen van belemmerende overtuigingen
naar helpende gedachten
•
anders omgaan met omgevingsfactoren, zodat
stress afneemt en draagkracht toeneemt;
5. Preventie: burn-outs voorkomen door cliënten te
leren hoe ze zichzelf regelmatig kunnen opladen en
vast kunnen houden aan de veranderingen.

Oorzaken vinden en werken aan verandering
Met explorerende technieken in hypnose kunnen
innerlijke overtuigingen, gedragingen en emoties die de
burn-out hebben veroorzaakt snel inzichtelijk worden.
In de jeugd wordt de basis gelegd voor innerlijke
overtuigingen en de wijze waarop er met stress en
emoties wordt omgegaan. Bijvoorbeeld met ouders die
niet snel tevreden waren, die veel kritiek uitten en hun
kind steeds voorhielden dat er harder gewerkt moet
worden om nog beter te worden is er veel aangeleerd
dat voor verandering vatbaar is. Naast dit aangeleerde
gedrag is de wijze waarop iemand naar zichzelf kijkt
en met zijn gevoelens omgaat belangrijk om aan te
werken. In hypnose kan iemand zich gewaarworden
van zo’n innerlijke criticus, een perfectionistisch deel
dat zichzelf voortdurend veroordeeld. Zo iemand kan
leren zichzelf meer te waarderen en anders om te gaan
met druk en tegenslag. Cliënten zeggen soms dat ze
wel wisten dat ze te perfectionistisch waren en een laag
zelfbeeld hadden, maar ze dat via de rationele weg niet

Waarde van hypnose in beginfase van therapie
Bij de start van de behandeling heeft hypnotherapie al
meteen meerwaarde omdat met visualisaties, suggesties
en ontspanningstechnieken de client al bij de eerste
sessies vooruitgang kan merken. In trance kan het
stressniveau meetbaar dalen, de bloeddruk gaat omlaag,
de ademhaling wordt rustiger en de spierspanning
verlaagd. Veel cliënten merken ook een verbetering van
de slaap nadat ze de eerste sessie hebben bijgewoond.
Dit effect kan met zelfhypnose nog worden versterkt.
Met hypnotherapie kan dus goed gewerkt worden aan
stressontlading, het herstel en de opbouw van reserves.
Ter illustratie: een client met diabetes I vertelde dat ze
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konden veranderen bij zichzelf. Bij het ontdekken en
aanpakken van onbewuste patronen is hypnotherapie
vaak heel geschikt (2Elkins, 2017). In de veranderingsfase
wordt gewerkt met meerdere technieken. In trance
wordt gewerkt met delen, gebaseerd op transactionele
analyse: bij burn-out is dat meestal een combinatie
van een perfectionistisch kritisch ouder-deel en een
innerlijk kindsdeel dat bang is om te falen en zich niet
gewaardeerd voelt. Er is soms ook verwerking nodig
van traumatische gebeurtenissen. Ook wordt er aan
verandering gewerkt met cognitieve gedragstherapie.
Deze combinatie van cognitieve en hypnose technieken
blijkt vaak heel effectief (3Reid, 2012).

Hypnotherapie helpt ook toekomstige
burn-outs voorkomen
Veel cliënten met een burn-out voelen zichzelf tekortschieten en willen daarom vaak zo snel mogelijk weer
aan de slag. Dat idee wordt gevoed door hun neiging
tot perfectionisme en het is een grote valkuil om na het
herstel al snel weer te hard van stapel te lopen. Cliënten
die in hypnotherapie hun perfectionisme bij de bron hebben aangepakt zullen niet snel meer in hun oude gedrag
vervallen, omdat ze zijn veranderd van een persoon die
nooit tevreden was over zichzelf in iemand die handelt
vanuit positieve zelfwaardering en kan luisteren naar
eigen behoeftes en signalen. Cliënten die dit hebben
geleerd en zichzelf bijtijds opladen zullen zo toekomstige
burn-outs voorkomen. De toepassing van visualisaties en
andere ontspanningstechnieken kan dit nog versterken.
Hypnotherapie • 2019/2020

Conclusie meerwaarde hypnotherapie
Hypnotherapie heeft een meerwaarde in alle fasen van
de behandeling en kan in relatief korte tijd de weg naar
herstel helpen inzetten en helpt ook toekomstige burnouts te voorkomen omdat de klacht bij de bron wordt
aangepakt. Onderstaande casus illustreert de wijze waarop hypnotherapie wordt ingezet bij een burn-out.

Casus Burn-out
‘Henk’ komt bij mij als arts i.o. met de diagnose burnout. Hij is zes weken thuis en voelt zich niet in staat om
te werken. Hij zegt hardwerkend te zijn en veeleisend
voor zichzelf en wil graag zelfkennis opdoen en leren
om eerder grenzen aan te geven en minder hooi op zijn
vork te nemen. In de beginfase wordt gewerkt aan de
ontlading van stress en vermoeidheid. Hij gaat makkelijk
in trance en valt in de eerste paar sessies soms in slaap,
maar gaat elke keer meer ontspannen naar huis. Bij
de derde sessie is hij al minder vermoeid en wordt er
naast het zichzelf herladen begonnen met explorerende
technieken. In navolgende sessies wordt gewerkt aan
zelfinzicht. Henk voelt het in eerste instantie als een
nederlaag om zichzelf als perfectionistisch te kunnen
zien. In volgende sessies maakt hij in hypnose contact
met zijn perfectionistische deel en ook met zijn innerlijk
kind-deel. In zijn jeugd is veel gebeurd waarbij verdriet
en eenzaamheid werd ervaren en zijn perfectionisme
ontstond om het beter voor zichzelf te krijgen door heel
hard te werken. Dat heeft zijn vruchten afgeworpen, maar
hij ziet dat hij te ver is doorgeschoten en zich meer rust
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Identiteitsstoornis

Anonymus: niet weten wie je bent
Door Rob Zondag
Een deel van mijn cliënten leeft als een anonymus. Deze mensen weten niet wie ze zijn en welke betekenis zij voor
anderen hebben en al helemaal niet voor zichzelf. Ze leven voortdurend in angst en spanning. Opmerkelijk is, dat ze
de dingen goed doen, vaak effectiever dan de doorsnee burger. Maar dan mogen de activiteiten die ze doen niet
op zichzelf gericht zijn. Is dat wel het geval, dan dompelen ze zichzelf in een chaos en raken ze verward. Vanuit een
bewuste toestand weten ze niet wat ze willen, wat ze kunnen, en ook niet wie zij zijn. Deze identiteitsstoornis is al
werkzaam vanaf de vroege kindertijd, zonder dat dit aangeboren is.

Bewust en onbewust
Onder mijn cliënten bevinden zich veel (hoog)
begaafde mensen. Zij denken in het algemeen anders
dan de gemiddelde mens; vaak veel genuanceerder,
zorgvuldiger en gedetailleerder. Zij voelen zich vaak
onbegrepen, waardoor zij zichzelf op bewust niveau
kwijtraken, niet langer op juiste waarde schatten en niet
meer vertrouwen. Bijna altijd vluchten ze in dwangmatig
gedrag, zoals bijvoorbeeld veel te veel of veel te weinig
eten. Zo’n overlevingsstrategie geeft hen structuur en
nog enig houvast.
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mag gunnen. Rond de vijfde sessie vindt een bedrijfsarts
dat Henk weer therapeutisch aan de slag moet, hij en
zijn manager zijn het daarmee oneens. Op verzoek schrijf
ik een rapport en heb telefonisch contact. Ik geef aan
dat Henk aan het leren is om grenzen aan te geven en
dat het in deze fase onverstandig is om daar niet naar te
luisteren. Deze client is niet gebaat om therapeutisch aan
het werk te gaan terwijl hij al stress voelt bij gedachten
aan zijn e-mail. Uiteindelijk neemt de bedrijfsarts deze
visie over en hoeft hij pas over zes weken te starten
met zijn interne opleiding. Intussen werkt Henk aan
het zichzelf rust leren gunnen en eerder tevreden over
zichzelf te zijn.
Rond de negende sessie begint Henk vier uur per dag
te werken als boventallige kracht en constateert dat hij
eigenlijk altijd door de gangen van het ziekenhuis rende
in plaats van gewoon te lopen zoals zijn collega’s dat
meestal doen. In trance wil hij zijn perfectionisme anders
benoemen: mild en realistisch, hij wil milder oordelen
over zichzelf en realistischer doelen stellen.
Bij de elfde sessie zegt hij snel weer 24 uur per week te
gaan werken naast een dag opleiding per week. Hij is
bijna de oude, maar voelt dat het nodig blijft om rust
in te bouwen. Daar handelt hij naar, hij heeft een aantal
dingen afgehouden, rent niet meer over de gangen en
neemt meer tijd per client. Henk wil nog leren om zwakke
punten van zichzelf beter te accepteren.
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Twee maanden later werkt hij in voltijd. Hij geeft aan dat
het goed gaat en hij veel minder hard voor zichzelf is.
Binnenkort is er een voortgangstoets en over een half
jaar weer. Dan beslist hij over zijn toekomst, met een andere optie in zijn achterhoofd. Zo geeft hij zichzelf ruimte
om op deze afdeling te mogen ‘falen’.
Als een ander mens neemt hij na zes maanden afscheid:
meer rust nemend, milder voor zichzelf en meer in
balans. Bij terugval zou hij weer contact opnemen, dit
blijkt ook na vijf jaar niet nodig.
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Normaliter worden deze mensen, voor ze in behandeling
gaan, eerst geanalyseerd en gediagnosticeerd.
Daarbij gaat de wetenschap er van uit dat gedragsen gedachtestructuren bij nagenoeg iedereen gelijk
zijn. Met behulp van vooral gespreks-, gedrags- en
groepstherapie zouden de klachten verholpen kunnen
worden. Maar bij de cliënten in mijn praktijk heeft deze
werkwijze niet geholpen.

De eerste cliënt
In 1999 startte ik mijn praktijk. Mijn eerste cliënt was een
meisje dat zich op een vreselijke manier overat. Soms
wel twee tot drie keer de hoeveelheid van een normale
dagconsumptie, met het accent op de avond. Dan lag
ze ’s avonds laat kronkelend van de buikpijn op de grond
met een kussen voor haar mond om haar geluiden van
onpasselijkheid en pijn te temperen. Dat kostte zoveel
energie dat ze de nacht bewusteloos op de grond
doorbracht. De volgende ochtend moest ze een half
uur of langer koud douchen om weer zoveel mogelijk
te verbranden. Zomer en winter nat in de kleren en dan
direct anderhalf uur te dun gekleed door de stad fietsen.
En tussen de activiteiten op de universiteit door trap op,
trap af rennen om af te trainen. De hele dag door niets
eten, om in de avond hetzelfde ritueel op te pakken. En
dat dag in, dag uit. Ze was twee keer eerder behandeld,
met kortdurende resultaten.
Ik wist niets van boulimia en haalde een stapel boeken
uit de bibliotheek. De inhoud van bijna al die boeken
beschreef de behandeling vanuit de gedragscorrectie,
onderbouwd met correcties in het denken en voelen.
Maar er zat één boekje bij dat meer vertelde over de
Hypnotherapie • 2019/2020
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achtergronden die minder algemeen bekend waren.
Ik ben eigenwijs en zoek altijd naar het hoe en waarom
achter processen, en of een oplossing op een andere
manier effectiever kan zijn. Die insteek heeft mij in het
verleden veel inzichten opgeleverd met bijbehorende
resultaten.
Om een lang verhaal kort te houden: via dit meisje
kreeg ik meer boulimische cliënten die al meerdere
reguliere behandelingen hadden ondergaan. Na deze
groep kwamen ook de troosteters, gevolgd door
anorexiapatiënten. Ik ontdekte, door goed naar deze
mensen te luisteren, dat achter de eetklachten een angstdwangstoornis zat, en daarachter een identiteitsstoornis.
Ik richtte mijn aandacht volledig op de groep met alleen
deze specifieke klachten omtrent eten en ontdekte dat
de gedragsklachten minder werden en zelfs ophielden
als ik aandacht gaf aan het terugvinden van hun
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Identiteitsstoornis

Deze mensen beschikken over andere drijfveren en
vertonen vaak ander gedrag dan de samenleving en hun
opvoeders voorspiegelen. Zo was er bijvoorbeeld een
cliënt die nog nooit een mier of een mug had gedood,
omdat zij vond dat zij niet het recht had over een levend
wezen te beslissen. Deze mensen beleven dus alles
anders, genuanceerder, zorgvuldiger en intenser dan
het overgrote deel van de mensen uit hun omgeving. Ze
worden door anderen niet begrepen of raar gevonden.
Dat veroorzaakt de angst ‘alles fout te doen’, waardoor
zij verlamd raken bij het uitvoeren van hun ideeën.
Ze zitten opgesloten in de angst van het verleden en

meerdere, elkaar overlappende klachten, en het is
gebruikelijk dat deze los van elkaar en na elkaar worden
behandeld. Daar zijn veel mensen op wisselende
momenten en in diverse hoedanigheden bij betrokken.
Cliënten moeten steeds opnieuw hun verhaal vertellen,
zodat er uiteindelijk een verkorte, hapklare brok uit
hun mond komt waaruit de voor hen zo belangrijke
details van de klacht zijn verdwenen. En van deze
hapklare brok zonder details maakt iedere behandelaar
weer zijn eigen verhaal. Met als gevolg dat cliënten
ten einde raad aankloppen bij mij, omdat eerdere
behandelingen - althans van degenen die ik ontmoet -

Collectieve en individuele beïnvloedingsprogramma’s
Een mens wordt geboren met individuele breinprogramma’s. Daarnaast vindt ook de geboorte plaats
binnen een maatschappelijke, collectieve cultuur. Tijdens de ontwikkelingsstadia in het groeien naar
volwassenheid leren wij onder andere door voorbeelden. Wij kijken naar onze omgeving, kopiëren deze
en vragen onbewust om positieve stimulatie. Wanneer externe stimulansen niet overeenkomen met
onze innerlijke drijfveren kan dit gaan conflicteren. Dat kan komen door bijvoorbeeld het ervaren van
vooral dominante mensen om ons heen, die alles heel anders doen en beleven dan we zelf zouden doen.
Wanneer een kind gestimuleerd wordt in het ontwikkelen van zijn eigenheid biedt dit voor een kind
vooral kansen. Maar wanneer er doorlopend commentaar wordt gegeven en het kind steeds dezelfde,
niet passende reacties krijgt en ervaart, dan komt het in een culturele spagaat terecht.
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“Door juist aandacht te schenken aan de essentiële details
maak ik hen bewust van hun fijngevoeligheid, zodat zij deze en
ook zichzelf gaan waarderen.”
oorspronkelijke identiteit. Niets corrigeren; alleen maar
stimuleren om eigen oplossingsstrategieën te volgen.
Om hen vooral dingen te laten doen die vanuit hun
eigen drijfveren voortkomen en alle andere (door derden)
opgelegde gedragingen los te laten.

Internationaal gezelschap
In diezelfde periode begon ik, samen met een collega,
naast mijn praktijk in Leiden ook een praktijk in Haarlem.
Helaas werd mijn collega ernstig ziek en moest zij voor
haar gezondheid naar het buitenland. Zo werd ik belast
met een praktijk van meer dan dertig sessies per week
van anderhalf uur, verdeeld over zes werkdagen en soms
zelfs op de zondagen. Een ongelooflijk rijke leerschool,
die me de fijnzinnige diversiteit van mijn cliënten leerde
ontdekken.
De klachten van mijn cliënten waren vaak heftiger
dan die van de meeste cliënten van mijn collegahypnotherapeuten, en het behandeltraject was langdurig.
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Mijn behandelingen werden vergeleken met de
werkwijze van de Canadese anorexia-specialiste Peggy
Claude Pierre. Dat leverde zelfs buitenlandse cliënten op,
die dan in weekeinden vanuit Brussel, Parijs en München
naar Nederland reisden, of zich zelfs vanuit Noorwegen
in Nederland vestigden. Ook via Skype behandelde ik
een vrouw in Australië, inclusief lichamelijk uit te voeren
oefeningen en trancesessies.

Fijnzinnige veroorzakers
Via het onbevooroordeeld luisteren en waarnemen
van opmerkelijke processen, ontdekte ik de afgelopen
twintig jaren de zeer fijnzinnige veroorzakers van de
klachten van mijn cliënten. Het gaat niet over rituelen,
angsten of dwang; niet over eten, smet of controle. Het
gaat over de indoctrinatie van maatschappelijke normen
en waarden die op geen enkele manier aansluiten bij
de eigen belevingswereld van deze mensen, en hen
vervreemden van zichzelf.
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hebben daardoor geen toegang tot de toekomst en/of
het hier en nu.
Door de ervaren beperking in visie en uitvoering,
ondervinden ze onvoldoende aansluiting bij de
samenleving en worden ze steeds minder goed vanuit
de hen omringende cultuur begrepen. Vaak proberen zij
zich aan hen aan te passen. Het resultaat is dat ze steeds
verder van zichzelf vervreemden en allerlei compensaties
gaan ontwikkelen om toch een zelfzekerheid te
genereren. Hun identiteit verdampt gedeeltelijk of
nagenoeg helemaal en er blijft alleen nog een schaduw
van hen over.

De verkorte hapklare brok
De wetenschap heeft grote vorderingen gemaakt
in haar kennis over de menselijke drijfveren; over
diens vermogens en verstoringen. Maar in sommige
opzichten wordt er misschien wel eens doorgeschoten
in specialisaties, vermeende kennis-zekerheid, analytisch
gedrag en veiligheidsnormen.
Mensen die zichzelf kwijtraken worden in reguliere
behandeltrajecten - zo is mijn ervaring - vaak wederom
benaderd vanuit normen en waarden die hen meer
afnemen dan aanbieden. Veelal houden meerdere
specialisten zich bezig met de verschillende klachten
van een enkele cliënt. De meeste cliënten lijden aan
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niet zijn aangeslagen. Door juist aandacht te schenken
aan de essentiële details maak ik hen bewust van hun
fijngevoeligheid en begaafdheid, zodat zij deze en ook
zichzelf gaan waarderen. Daarmee geef ik hen de regie
over hun leven terug en verdwijnt uiteindelijk de klacht.
Het is mijn overtuiging dat behandelresultaten beter
zouden zijn wanneer er meer aandacht aan de cliënt en
zijn unieke verhaal wordt geschonken. Er wordt beweerd
dat er geen twee mensen op de wereld rondlopen met
dezelfde vingerafdruk, hoe is het dan met de diversiteit
van de menselijke geest? Laten we bij het opvoeden,
begeleiden en behandelen naar de ander luisteren,
de persoon begrijpen en precies dat geven wat voor
die ander belangrijk is. Hoe meer nuances begrepen
worden, hoe beter iemand zich ontwikkelt of herstelt.
En hypnotherapeuten kunnen die toegevoegde waarde
leveren.

Rob Zondag
Hynpotherapeut. Oprichter
behandelinstituut en kenniscentrum IMET.
Specialisatie: eet-, angst-,
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Medische hypnose

Evidence-based therapie als leidraad
Waar een wil is, is een weg….
Door Majella Lammers
Een oubollig gezegde, maar voor mij telkens weer de
katalysator om vanuit stilstand voor een nieuwe weg te
kiezen. Dat geldt voor de hulp aan mijn cliënten, doch
evenzeer voor mijzelf en mijn onderneming. En ja, eerlijk
is eerlijk, een klein duwtje in de vorm van ‘toeval’ of
‘mazzel’ is mooi meegenomen.
En mazzel, die had ik op het moment dat het eerste
‘buikpijn-hypnotherapie-onderzoek’ opgestart werd
door dr. Arine Vlieger, prof. dr. Marc Benninga en Carla
Frankenhuis. Ik mocht als Limburgse hypnotherapeut
meewerken. Wanneer er in het ziekenhuis van Maastricht
kinderen werden uitgenodigd om in de groep hypnotherapie mee te doen, werden ze bij mij aangemeld.
Vervolgens werden ze volgens het protocol door mij
behandeld, werden de nodige gegevens voor de statistieken verzameld door andere, daarvoor aangewezen
personen en werden de sessies vanuit de onderzoekspot
betaald. Eindelijk had ik structureel meer cliënten met
Foto: Jon Tyson

een hulpvraag binnen mijn doelgroep. Het mes sneed
aan twee kanten: ik had meer klanten, maar voornamer
nog was dat ik meer ervaring kreeg.
Tot aan het moment van dit onderzoek werkte ik
weliswaar in mijn praktijk voor kinderen en jongeren al
met hypnotherapie. Van meet af aan wilde ik deel uit
maken van een multidisciplinair team, omdat het mijn
overtuiging is dat je het meest bereikt vanuit verbinding.
In 2002 ging ik met een mooie introductiebrief en mijn
visitekaartje langs de huisartsen in mijn omgeving. Ik
was van harte welkom, maar doorverwijzingen voor
hypnotherapie heb ik nooit gehad. Het werd een nijpend
probleem, want ik had me voorgenomen om cliënten pas
te zien na een doorverwijzing door een arts. Aan die eis
wilde ik niet tornen, maar wat dan? En toen kwam die
mazzel op mijn pad….
Door de ervaring met de behandeling van functionele
buikpijn met hypnotherapie, werd ik hier en daar
gevraagd om een presentatie vanuit het werkveld te
geven voor kinderartsen en jeugdartsen in de hele
provincie. Ik wilde laten zien dat een hypnotherapeut
weliswaar gebruik maakt van nog niet geheel ontgonnen
mogelijkheden van ons brein, maar dat het daarom
niet minder relevant is in het werken aan de hulpvraag
van een client en zijn ouders. De evidence-based
onderzoeken werden mijn leidraad. Grafieken en cijfers
waren al gepubliceerd en gepresenteerd. Ik kon en wilde
er niet meer onderuit. Mijn taak was: show them how…

Eureka!
In 2009 tijdens een nascholingscursus
kindergeneeskunde in het Academisch Ziekenhuis van
Maastricht, was ik als laatste spreker voor de lunch
aan de beurt. De powerpoint sloot vlekkeloos aan op
de vorige sprekers; ik had drie video-opnamen uit de
praktijk op stick, voor aanvang ook uitgetest met de
techniekmensen. Ai, de filmpjes konden op een of
andere manier niet afgespeeld worden. Bliksemsnel
schoten er twee gedachten door mijn hoofd. Ik zou
natuurlijk, zoals het vaker het geval is bij presentaties
met technische problemen, kunnen gaan rommelen om
het apparaat in werking te krijgen of de tijd vullen met
praten. Gelukkig had ik opnieuw een ‘eureka’-moment.
Wat willen zij? Daar zaten mensen die al een hele
ochtend geluisterd hadden en toe waren aan een lunch.
Oké, dacht ik, dat is het! ‘Ik doe voor de hele zaal een
korte inductie om te ontspannen met een visualisatie
over het moment van zien en proeven van al het heerlijks
wat geserveerd zou worden. Dan ervaren ze zelf hoe
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eenvoudig je van de ene mentale en fysieke toestand
in een andere kunt geraken.’ En het was geweldig
voor mij om te zien dat gezichten, lichaamshoudingen
veranderden, zelfs bij de sceptici, het was nog net niet
zo dat het water uit hun mond liep. Bij de lunch kreeg ik
nog veel reacties van mensen die verbaasd waren over
het effect. Het pechmoment was voor mij veranderd in
een geluksmoment.

eenvoudig te zijn. Waren aanvankelijk alleen de buikpijn,
hoofdpijn en misselijkheden reden voor verwijzing, nu
word ik meer en meer gevraagd om bij klachten, waarbij
het niet duidelijk is welke behandeling daarop moet volgen, te starten met hypnotherapie. Tic’s, dwanghandelingen, externaliserend of internaliserend gedrag, terugval
in zindelijkheid, eet- en slaapproblemen, communicatie-/
contactproblemen, algemene lusteloosheid.

Samenwerking

Jongeren die niets meer willen

Vanaf die tijd verwezen kinderartsen uit alle Limburgse
ziekenhuizen naar mij door voor de behandeling van
functionele buikpijn en later ook hoofdpijn en misselijkheid. (Hierop werden intussen onderzoeken door artsen
gestart met bewezen resultaten ten gunste van hypnotherapie). Ik bedacht dat samenwerken betekent dat
er aan beide kanten actie wordt verwacht, dus ik wilde
behalve het werken met cliënten ook iets terugdoen om
hun vertrouwen te borgen. Een of twee keer per jaar bied
ik aan voor het hele kinderteam een update te geven
over de kinderen die ik gezien heb na hun verwijzing,
bevindingen en eventuele nieuwe ontwikkelingen en
vraagstukken binnen mijn werk. Ik voel me gezegend dat
ik keer op keer die kans krijg. Het gaat nu al een aantal
jaren zo, de lijntjes zijn heel kort. De kinderartsen bellen
of mailen zelf en ik bel of mail terug. Het is belangrijk
in mijn ogen ook terug te koppelen na de therapie of
wanneer er een probleem rijst. Praktisch blijkt het zeer

Op dit moment krijg ik een stroom van jongeren tussen
de 16 en 21 jaar met licht tot matige ‘depressie’achtige
symptomen. Deze jongeren geven aan dat de druk vanuit
school, stage en sociale contacten hen teveel wordt.
Zodanig, dat ze niets meer willen. Geen school, geen
hobby, geen hulpverleners. Soms ben ik dan geschikt om
zelf met hen aan de slag te gaan, maar nog vaker moet ik
doorverwijzen naar de GGZ, voor individuele of gezinsbegeleiding. Op dat moment is het naar mijn mening
wel zaak, dat ik weet naar wie of wat ik verwijs. Het is dus
echt heel fijn, wanneer je aan je ‘netwerk’ bouwt.
Hoe blij ik ook ben met deze ontwikkeling, ik ben nog
niet tevreden over mijn contacten met andere artsen,
huisartsen, jeugdartsen, psychologen, psychiaters,
fysiotherapeuten, bekkenbodemspecialisten, ostheopaten, diëtisten, tandartsen etcetera. Want hypnotherapie
kan zeer waardevol zijn bij hulpvragen waarvoor nog
geen evidence-based onderzoeken beschikbaar zijn. In
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Evidence-based onderzoek

Ervaringen met kinderen:
een praktische workshop*
voor hypnotherapeuten
Maandag 1 april 2019 in Hotel Eindhoven Van de Valk

* Deze workshop ‘hypnotherapie bij buikpijn, hoofdpijn en misselijkheid
bij kinderen en jongeren van 4 tot 18 jaar’ levert 6 nascholingspunten op
(accreditatie VBAG, NBVH®).

Foto: Belinda Fewings
mijn ogen zijn juist de practice-based interventies een
uitkomst voor kinderen met een dringende, maar diffuse
vraag. Ik begrijp dat vertrouwen wordt gezaaid door je
werk goed te doen, maar zichtbaarheid bij hulpverleners
van andere disciplines (en uiteraard het grote publiek)
is ook belangrijk. Niet enkel met het oog op concrete
doorverwijzingen, maar in eerste instantie om in beeld te
komen voor eventueel overleg. Ik wil het graag, dus het
is tijd voor een nieuwe weg. Echt nieuw is die niet, maar
een ander jasje in een andere tijd. Nu lijkt de tijd wel rijp
te zijn voor verbinding in plaats van versplintering binnen
de zorg.

Het huisartsen spreekuurtje
In september heb ik een mailing naar de huisartsen
verzonden met een uitnodiging voor een ‘huisartsenspreekuurtje’ in mijn praktijk op twee data in oktober
en november. En er meldden zich tot mijn verbazing
huisartsen, die net als ik, blij waren met dat moment
van uitwisseling. Deze actie leidt ertoe dat ik, naast
verwijzingen, ook in 2019 een presentatie mag geven
binnen hun officiële nascholingsuren. Vervolgens stuurde
ik een mail naar het hoofd van de jeugdartsen en ook
daar mag ik in 2019 mijn ervaringen delen. De mails
waar ik hier over spreek bevatten geen uitgebreide
beschrijvingen van wat je met hypnotherapie kunt
doen, maar ik geef beknopt weer wat ik voor hen
kan betekenen. Want dat is het punt: wat kan ik hen
bieden om hun werk efficiënt te ondersteunen? Kom ik
eenmaal in gesprek, doe ik wat ik beloof, meld ik hen
wat ik precies doe en leidt dit tot dagelijks contact met
mensen uit de reguliere sector. En laat ik niet vergeten
te benoemen dat wanneer mijn cliënten en hun ouders
tevreden of zelfs blij zijn met het resultaat, ik vraag of ze
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dat door willen vertellen wanneer hen dat past. Helemaal
ondergedompeld in mijn activiteiten op de nieuw
ingeslagen route, komt er opeens weer zo’n mazzel
op mijn weg. Er wordt een groot artikel in Dagblad De
Limburger gewijd aan hypnotherapie bij kinderen en
jongeren. Ik voel opnieuw dankbaarheid en vind het min
of meer een bevestiging dat wanneer je maar doorzet
vanuit wie je zelf bent en waar je voor staat, je een weg
zult vinden.

Vertrouwensband
Natuurlijk ben ik geen wondervrouw. En ja, soms ben
ik symptomatisch aan het werk in plaats van met de
onderliggende vraag. Dat is in een aantal gevallen meer
geschikt voor andere disciplines. Maar dan weten we
dat van elkaar. Het kan ook gebeuren dat mijn hulp
wordt gevraagd voorafgaand aan de reguliere hulp
in verband met een wachttijd, of als nazorg. Niet alle
doorverwijzingen kan ik met succes afronden. Juist het
feit dat mogelijkheden EN onmogelijkheden integer
opgevolgd worden, schept een vertrouwensband die de
basis is binnen een samenwerkingsverband.
Waar een wil is, is een weg!

Majella Lammers, Praktijk voor Kinder- en Jongeren-Hypnotherapie
06 2877 3744 • Schildstraat 24 • 6444 XM Brunssum • MajellaLammers.nl

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

“Imaginatie geeft niet alleen een beeld van wat mensen bezielt, het geeft mensen de
kans daar op een organische en creatieve wijze invloed op uit te oefenen.”

Leergang Imaginatie

Verbeeldingstoolkit 3.0

Module Essentie en technieken van imaginatie
Module Exploratie van de eigen beeldenwereld
Module Helen van een trauma
Module Innerlijke bronnen en veerkracht met
archetypische imaginatie
Module Verhalen en imaginatie

Leergang Coachen met de
Verbeeldingstoolkit 3.0

Majella Lammers
Praktijk voor kinder- en
jongerenhypnotherapie
www.majellalammers.nl
Hypnotherapie • 2019/2020

Accreditatie NBVH
Vraag onze Nieuwsbrief aan:
info@imaginatie.nl

www.imaginatie.nl

Voor draag- en veerkracht bij kanker, chronische
ziekte of een crisis. Deze ‘gereedschapkist’ bevat een
veelvoud aan laagdrempelige oefeningen, creatieve
materialen en het rijk geïllustreerde Cursusboek.

www.verbeeldingstoolkit.nl
www.imagerytoolbox.com

Medische Hypnose

Helende woorden

Hypnotherapie verhelpt een chronische
blessure
Door Doort Matthes
Als hypnotherapeut hebben we te maken met een scala
van klachten en problemen. Alex werd door de sportarts
Viktor Blum doorverwezen vanwege langdurige klachten
aan zijn enkel. Hieronder volgt zijn proces beschreven
door de sportarts, hypnotherapeut en de client zelf.

Bezoek aan de sportarts
De sportarts. Ik kreeg Alex (niet zijn echte naam), een
32-jarige man als patiënt. Voordat hij geblesseerd raakte
deed hij vrijwel dagelijks aan sport: voetbal, bokstraining,
schaatsen, fietsen. Hij had 2-3 jaar daarvoor zijn enkel
flink verstuikt en hield daarna klachten van pijn en een
instabiel gevoel. Zijn stemming en dagelijks functioneren
werden er niet beter van. Twee orthopeden hadden naar
zijn probleem gekeken, ook middels röntgenfoto’s en
scans. Er waren geen belangrijke afwijkingen gevonden.
Fysiotherapie had niet veel geholpen.

Geen spierverlies
Ik zag hem een keer of zes in de loop van 3 maanden.
Via oefeningen en aangepast sporten probeerde ik hem
beter te maken. De klachten gingen niet weg, veranderden wel steeds een beetje. Ik vond het vreemd dat hij
ondanks flinke klachten en beperkingen geen spierverlies
in het onderbeen had, kreeg het idee dat er een psychische component zou kunnen zijn. Ik besprak dat met
Alex en zijn vrouw, toevalligerwijs huisarts. Mijn advies
was om naar de hypnotherapeut te gaan. Zij stelde voor
dat Alex de POH van haar praktijk zou bezoeken. Na vier
consulten bij de POH waren de klachten niet veranderd.
Ik stelde toen nogmaals hypnotherapie voor, bij een mij
bekende therapeut. Dat leverde snel een goed resultaat
op.

Ontstaan van de klacht
De hypnotherapeut. Alex vertelde dat hij niet of nauwelijks meer kon sporten. Ook bleek al snel dat zijn gezinsleven door zijn klachten flink te lijden had. Allereerst
zijn we samen teruggegaan naar het moment van het
ontstaan van de klacht. Daarna zijn we dieper in de klacht
zelf gegaan en hebben we bekeken en gevoeld wat daar
nog meer aan de hand was. Vervolgens werd het trauma
van het moment van het ongeluk verwerkt. Hierna
ontstond er ruimte om een aantal andere problemen,
die ook naar boven kwamen en meer of minder in relatie
stonden met de aanvankelijke klacht, aan te pakken.
Door ook hiernaar te kijken had de klacht uiteindelijk
geen functie meer en kon helemaal verdwijnen. Alex
ging weer lekker sporten en zijn functioneren in het gezin
verbeterde enorm.
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Contact tussen lichaam en geest
Sportarts. Mooi hoe Alex door de behandeling
van de hypnotherapeut helemaal opknapte. In de
medische terminologie zou je nu achteraf de klachten
van Alex duiden als SOLK, Somatisch Onvoldoende
verklaarde Lichamelijke Klachten. Andere namen:
conversie, functionele klachten, psychogene klachten.
Kernproblemen zijn pijn en slecht functioneren. Angst,
moeheid en depressie spelen vaak een rol. Een
essentieel gegeven is de vaak lange duur, vele maanden
tot jaren.
Volgens de standaard van het Nederlands Huisartsen
Genootschap maakt SOLK ongeveer 40 procent uit
van de consulten bij de huisarts. De prevalentie is 2,5
procent. Dat wil zeggen dat op een willekeurig moment
2,5 procent van de bevolking last heeft van SOLK.
Veel voorkomende diagnoses zijn fibromyalgie,
prikkelbare darm, chronische rug- en/of gewrichtsklachten, chronische moeheid. Bij de behandeling
is, naast medicamenteuze symptoombestrijding en
fysiotherapie, cognitieve psychotherapie vrij gangbaar. Cognitieve psychotherapie heeft een ruime
wetenschappelijke ondersteuning. Hypnotherapie is
gericht op verbetering van het contact tussen lichaam
en geest. Het ligt voor de hand om deze behandeling
bij SOLK toe te passen. Medici werken echter graag met
wetenschappelijk onderbouwde methoden. Er is weinig
wetenschappelijk onderzoek verricht naar hypnotherapie,
maar de methode bleek erg effectief bij kinderen met
onverklaarde buikklachten en bij vrouwen met klachten
van de overgang. De regels van zorgverzekeraars zijn
niet gunstig voor hypnotherapie, waardoor mensen met
SOLK deze behandeling te weinig proberen.

Samenwerking met de cliënt
Hypnotherapeut. Als gids neem ik je mee bij het zoeken
naar oplossingen die je zelf aandraagt en dat is waar
het voor mij als hypnotherapeut om gaat. Niet ik bepaal wat de juiste weg is, maar ik zoek samen met de
patiënt naar de goede oplossing. Ik help de patiënt zich
meer te ontspannen. Hierdoor ontstaat een lichte vorm
van trance, waardoor met een beetje hulp beelden en
gevoelens makkelijk op gang komen. Van daaruit komen
vaak vanzelf de inzichten naar voren. Inzichten die nodig
zijn om verandering in gang te zetten. Op deze manier
zou je veel mensen met lichamelijke problemen kunnen
helpen. De ogenschijnlijk doodlopende weg kun je dan
toch ontsluiten.
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Foto: Mohamed Nohassi

“De artsen waren het er op een gegeven moment over eens dat
het ‘tussen de oren’ zat en niet in mijn voet en enkel.”
Vaak wordt het begrip trance niet begrepen dus leg ik
het hier nog graag een keer uit. Mensen voelen namelijk
vaak weerstand bij het idee om in trance te gaan. Volkomen onnodig daar we als mens regelmatig spontaan in
trance gaan. Het is eigenlijk zoiets als dagdromen. Het
wordt ook wel vergeleken met het rijden van een bekende route, waarbij je opeens denkt: Hé ben ik al hier?
Je hebt best goed opgelet, maar het lijkt sneller te zijn
gegaan dan normaal. Desondanks had je goed kunnen
reageren als er iets ongewoons was gebeurd. Dat is ook
zo tijdens een hypnotherapie-sessie waarin met trance
wordt gewerkt. Na afloop van de sessie weet je alles
nog.
Alex. Het komt erop neer dat een deel van de persoon
weerstand biedt. Maar hoe kom je erachter en hoe
verander je dat? Daar kan je de hulp van een hypno-therapeut goed bij gebruiken. Een minder bekende, maar
heel treffende uitspraak van Cruijff is: “Iedereen kan zien
dát het fout gaat, veel minder mensen kunnen zien wát
er fout gaat en slechts een heel klein aantal kan er echt
iets aan doen.” “Ik was jarenlang geblesseerd aan mijn
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voet en enkel en had veel pijn. Voetballen, boksen, hardlopen, bergwandelen, wielrennen, schaatsen behoren tot
mijn liefste bezigheden en die kon ik niet meer uitvoeren.
De artsen waren het er op een gegeven moment over
eens dat het ‘tussen de oren’ zat en niet in mijn voet en
enkel.” Dan kom ik weer terug bij Cruijff: ‘Weten dat het
tussen de oren zat, was niet genoeg. Er moest echt iets
aan gedaan worden’. Deze hypnotherapeut kon dat. En
ik kon het met haar begeleiding zelf ook. Na een aantal
sessies verdwenen mijn klachten als sneeuw voor de zon
en nu ben ik bezig aan mijn tweede sportjeugd.
Onbezonnen, vrij van blessures en vrij in het hoofd.
Geraadpleegde bron:
www.nhg.org/?tmp-no-mobile=1&q=node/3735

Doort Matthes,
Hypnotherapeut
www.hypnotherapiehaarlem.
com
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Helende woorden

Helende woorden

Helende woorden
Door Robin van Leuffen
Wat zegt u tegen een ouder waarvan de zoon of dochter door hoofdpijn thuis van school blijft? Hoe begeleidt u uw
cliënt die ervaart dat het oorsuizen alleen maar erger wordt? En wat zegt u tegen een kind dat al zo lang buikpijn heeft
en niet meer gelooft dat het nog beter kan worden? In het artikel Helende woorden wil ik u inspireren en handvatten
meegeven om gezinsleden of anderen te ondersteunen naar normalisering of herstel van (onbegrepen) lichamelijke
klachten. Het is een praktisch artikel waarin ik verschillende casussen uit mijn praktijk kort beschrijf om u vervolgens
kennis te laten maken met een andere manier van zeggen of doen dat het herstel ten goede komt.

Stap uit de identificatie met de klacht
Lieke is 14 jaar en door de kinderarts doorverwezen.
Tijdens onze kennismaking vertelt ze me: “Mijn buikpijn
heeft te maken met overprikkeling en spanningen. De
kinderarts zegt dat ik mag leren ontspannen en aan piekergedachten mag werken om de baas over mijn buikpijn
te worden.”

Sabine van 16 jaar heeft sinds anderhalve maand last
van hevige misselijkheid. Het gevoel te moeten kotsen
overheerst haar dag. Ze heeft het idee dat de misselijkheid erger wordt wat haar veel stress oplevert. In de
week voor onze eerste afspraak ontvang ik verschillende
appjes van haar waarin ze haar zorgen uit. In één van de
appjes schrijft Sabine: “De misselijkheid is heftiger dan
gisteren. Ik ben bang. Kunnen we niet eerder afspreken?” Op het eerste consult is Sabine aanwezig met haar
moeder. Natuurlijk is ook moeder niet gerust onder de
huidige situatie. Dagelijks vraagt ze naar de misselijkheid
van haar dochter en of hier verandering in is opgetreden.
Heel stellig vertel ik aan moeder en dochter dat we het
vanaf vandaag niet meer over de misselijkheid gaan hebben. Met de reden dat we het juist rustiger willen maken.
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Wilt u uw zoon of dochter vertrouwen geven en een
optimistisch vooruitzicht bieden van zijn of haar herstel?
Vervang het woord proberen dan door het woord doen
of werken aan of gaan. Dus: “we gaan het samen doen”,
of “we gaan er samen aan werken” of “ik ga je helpen”.

Kijk naar de natuur en heb vertrouwen!
Richard is een man van middelbare leeftijd en heeft
sinds anderhalf jaar last van tinnitus. Tijdens het tweede
consult heb ik een geluidsopname opgenomen waarin
hij zich o.a. voorstelt en ervaart hoe de trilhaartjes in het
slakkenhuis van het binnenoor herstellen. Richard stemt
ermee in om tweemaal daags naar de opname te luisteren om zo het zelfhelende vermogen van zijn lichaam te
versterken. Twee weken later zie ik Richard opnieuw. Op
mijn vraag hoe het met de opdracht is gegaan, antwoord
hij: “Ik merk er helemaal niets van. Ik ben nu al een paar

“Wij zijn dit aardbeienplantje.”

Bij de start van het traject met Lieke sprak zij veel over
‘mijn buikpijn’. Ook haar moeder praatte over het ziektebeeld als de buikpijn van Lieke (m.a.w.: jouw buikpijn).
Beide uitingen illustreren identificatie met de klacht alsof
het ziektebeeld onlosmakelijk met cliënt is verbonden.
Dit maakt het herstelproces meer uitdagend, omdat
cliënt is gebaat bij het afstand kunnen nemen van de
klacht. Door afstand te nemen, kan er op een andere manier naar de klacht worden gekeken en ontstaat er ruimte
voor herstel. Een treffende uitspraak in deze context vind
ik: “Je moet eerst iets kunnen loslaten, wil je iets anders
kunnen vastpakken.” Past u daarom als ouder of opvoeder dissociatie toe: dus de buikpijn in plaats van mijn
buikpijn of de buikpijn waar Lieke mee te maken heeft
in plaats van de buikpijn van Lieke. Afstand nemen van
de klacht, kan een nieuwe manier bieden van ervaren,
er anders mee omgaan en tot controle leiden van het
ziektebeeld.

Investeer in ik-sterkte

Natuurlijk wilt u als bezorgde ouder de gezondheid van
uw kind in de gaten houden. Ik raad u aan om hiervoor
alternatieve positieve suggesties te gebruiken als: “Hoe
prettig voel jij je vandaag? Kun je me vertellen, op een
schaal van 1 tot en met 10, hoe rustig het is in je buik?
Hoe kalm voelt je huid nu?” Het vermijden van negatieve
suggesties bevordert het herstel van uw kind. Alternatieve positieve suggesties bieden namelijk een gevoel van
controle. Ze leggen de aandacht op de uitkomst die we
met het herstelproces voor ogen hebben. Met het aanleren van zelfhypnose en het toepassen van de tussentijdse
oefeningen om de klacht de baas te worden, zal uw zoon
of dochter daadwerkelijk kunnen vaststellen hoeveel hij
of zij zich prettiger voelt, meer rust in de buik ervaart of
de huid kalmer is geworden. Dit geeft zelfvertrouwen,
versterkt de zelfredzaamheid en verhoogt de intrinsieke
motivatie om te blijven werken aan het eigen herstel.

Daarentegen heeft de gedachte of perceptie ‘een gebrek
aan controle te hebben over het eigen lichaam’ een
onwenselijk effect op de gezondheid. Het activeert het
stress-systeem, bevordert angst en daarmee de misselijkheid, pijn-, piep- of jeukbeleving. Uw kind komt in een
negatieve vicieuze cirkel terecht.

Niet proberen, maar DOEN

Foto: Henry Co
Deze casus illustreert dat wat je aandacht geeft, gaat
groeien. Het gebruik van klacht bevestigende woorden zoals misselijkheid, kotsen, pieptoon, pijn, jeuk, of
benauwdheid kunnen een zelf vervullende voorspelling
worden. Wanneer ik bijvoorbeeld regelmatig tegen
iemand zeg: “Wat zie je er slecht uit. Voel jij je beroerd?” Dan duurt het niet lang voordat deze persoon
zich ziekelijk gaat voelen. Zeker wanneer beide ouders
of opvoeders die negatieve suggesties blijven herhalen.
Houdt u alstublieft voor ogen dat negatieve suggesties
het stressniveau en discomfort van uw kind verhogen.
Eenmaal uitgesproken kunnen het brein en het onbewuste die symptomen namelijk niet langer negeren en
zullen de pijn- en angstbeleving van uw zoon of dochter
hoogstwaarschijnlijk toenemen.
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Na afloop van het consult praten Bram en ik zijn ouders
bij, die zojuist in de praktijk hebben plaatsgenomen.
Bram vertelt enthousiast over de nieuwe vaardigheden
die hij heeft geleerd om van zijn hoofdpijn af te komen.
Maar als het gaat over de opdracht die hij dagelijks thuis
mag gaan oefenen, klinkt zijn stem bedeesd. Hij gelooft
nooit dat dit hem gaat lukken. Moeder kijkt enigszins
verbaasd en reageert met: “Maar schat, ik ga toch proberen je te helpen. Dat weet je wel.” Dan mengt vader zich
in het gesprek tot moeder: “Wat bedoel je precies met
proberen te helpen? Zijn de klachten van Bram zo ernstig
dat hij niet te helpen is? Of bedoel je dat de opdracht
van Robin niet afdoende gaat werken?” Vader kijkt mij nu
vragend aan.
De strekking van deze casus is dat ouders en opvoeders
regelmatig het woord proberen gebruiken voor een
oprechte poging iets te bereiken voor hun kind. Echter,
het woord proberen heeft inherent de betekenis van
mislukken in zich. Proberen, zelfs in de meest gunstige
betekenis, biedt geen garantie tot succes. Het is deze
veronderstelling van een mogelijk mislukken die het kind
laat twijfelen over zijn herstel en zelfs gevoelens van
stress en angst bij hem kunnen veroorzaken. En op hun
beurt vergroten stress en angst de pijnbeleving.
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weken bezig en ik hoor nog steeds die piep. Hoe weet
ik nu of het werkt?” Ik complimenteer Richard voor zijn
inzet en vraag of hij het verhaal van Jip en Janneke kent
over de ‘Eerste aardbeien’. Kijkende naar de groene
aardbeitjes zegt Jip: “Ze worden noooooit rijp.” ”Dat
komt”, zegt moeder, “omdat jullie veel te vaak gaan
kijken. En omdat jullie er echt op zitten te wachten. Dan
duurt altijd alles lang.” (uit: Jip en Janneke 4 van Annie
M.G. Schmidt)
De boodschap van deze casus is dat herstel van het
lichaam tijd nodig heeft. En heb vertrouwen! Wij zijn dit
aardbeienplantje. De natuur heeft zijn eigen proces om
tot ontwikkeling en groei te komen. Zo ook ons lichaam
dat voortdurend lichaamscellen vervangt voor het behoud van de gezondheid. Heel bijzonder in deze context
is de lever. Aangetaste of beschadigde delen van de
lever worden hersteld en gezonde cellen groeien weer
aan. Een donorlever hoeft slechts gedeeltelijk geplaatst
te worden: de helft is voldoende. De (halve) donorlever
zal aangroeien tot de oorspronkelijke grootte. Maar denk
ook aan ervaringen van persoonlijke groei, het leren
van nieuwe vaardigheden uit het verleden: leren lopen,
praten, zindelijkheid, lezen en schrijven. Dit is allemaal
het bewijs voor uw vermogen van groei, verandering en
herstel. “Jij weet al hoe je dat kan doen. Heb vertrouwen
in eigen kunnen.” Na afloop van het consult is Richard
om en besluit hij een aardbeiplantje te kopen.

Robin van Leuffen
Medisch hypnotherapeut.
Praktijk Villa Reusachtig
www.villareusachtig.nl
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Psychiatrie

Hypnotherapie in de psychiatrische
praktijk
Door dr. Henri de Berk

Suggestie
Henri de Berk specialiseerde zich na zijn studie
geneeskunde tot psychiater. Hij deed in de jaren
’80 onderzoek naar afhankelijkheid van slaap- en
kalmeringsmiddelen, een onderzoek waarop hij
in 1988 promoveerde. Hij volgde opleidingen
in cliëntgerichte psychotherapie, relatie- en
gezinstherapie en hypnose en hypnotherapie. Op
het gebied van hypnose en hypnotherapie geeft hij
trainingen en supervisie.
Henri behandelde klinisch en ambulant
patiënten met psychotische stoornissen,
stemmingsstoornissen, angststoornissen
en persoonlijkheidsstoornissen. Hij biedt
behandeling bij speciale probleemgebieden
als medicijnverslaving, gecompliceerde rouw,
conversie, onvoldoende verklaarde lichamelijke
klachten en psychotrauma.

Driemaal ‘k’
Ons therapeutisch handelen berust op drie pijlers:
kennis, kunde en kunst. Kennis over fysiologie, psychologie en psychopathologie doen we op door te leren. Dit
vereist doorzettingsvermogen (transpiratie). Therapeutisch kunnen (vergelijk geneeskunde: diagnostiek, het
stellen van een indicatie voor behandeling, het uitvoeren
en evalueren van een behandeling) bereiken we door
intensieve en voortdurende oefening (transpiratie). Therapeutische kunst, het afstemmen van de behandeling
op de individuele cliënt, vraagt creativiteit en speurzin
(inspiratie en geduld). Hypnose draagt hieraan in belangrijke mate bij.
In deze bijdrage wordt een casus beschreven, waarbij
hypnose is toegepast. Ik hanteer de volgende definities.

Hypnotische trance
Hypnotische trance is een specifieke bewustzijnstoestand
waarin de betrokkene
•
extra geconcentreerd is op emotioneel belangrijke
thema’s of zaken die in de eigen beleving belangrijk
zijn,
•
zich door de omgeving nauwelijks of niet laat
afleiden,
•
extra gevoelig is voor suggesties van zichzelf en een
belangrijke ander.

42

Een suggestie is
•
een impliciet richtinggevende bewering,
•
die door middel van verbeelding leidt tot
•
een onwillekeurige, automatische respons.

Gevalsbeschrijving
Mevrouw A. is ten tijde van de aanmelding 50 jaar. Zij is
door een collega verwezen met de vraag of behandeling
met hypnose haar verder zou kunnen helpen. Cliënte
heeft een lange psychiatrische voorgeschiedenis. Zij is
vanaf de vroege jeugd geestelijk mishandeld door haar
ouders en seksueel misbruikt door haar vader en een
broer. Zij heeft in de loop der jaren verschillende vooral
medicamenteuze behandelingen gehad in verband met
depressieve klachten. De behandelingen hadden tot nu
toe weinig resultaat. Op het moment dat ik cliënte voor
het eerst zie, gebruikt zij een combinatie van antidepressiva, antipsychotica en benzodiazepinen. Zij heeft al jaren
een doodswens, maar zij wil er niet aan toegeven. Als
meisje van 9 jaar deed ze al een zelfmoordpoging. Zij
verlangt niet zozeer naar de dood, maar ze wil weg van
hier, van de wereld. Zij koppelt de doodswens aan een
van haar “meisjes”, waar ze veel last van heeft. Zij noemt
deze “meisjes” delen van persoonlijkheid. Zij is gescheiden en heeft alweer jaren een nieuwe partner. Hun relatie
is goed. Cliënte heeft ten behoeve van de intake haar
verhaal opgeschreven. Ik laat haar zelf aan het woord:
“Ik ben seksueel en emotioneel mishandeld. Op mijn
24ste ben ik in de psychiatrie terecht gekomen. Ik was
zwaar depressief met suïcidale neigingen. Verder had ik
last van dwanggedachten zoals: Ik wil niet meer, ik haat
het leven, ik wil dood, ik wil naar huis. Deze gedachten
beheersten mijn hele leven. Ik was altijd moe, had veel
lichamelijke pijnklachten en ben in 1999 volledig afgekeurd. De afgelopen tien jaar ben ik verschillende keren
opgenomen geweest. Ik slikte heel veel medicijnen,
waaronder antidepressiva en antipsychotica, maar ook
slaapmedicatie en oxazepam. De medicatie hielp niet
afdoende of eigenlijk helemaal niet. Jarenlang heb ik om
traumabehandeling gevraagd en niet gekregen, omdat
ik daar niet sterk genoeg voor zou zijn. Een paar jaar geleden besloot ik om een zelfstandig gevestigd psychiater
op te zoeken. Een jaar zoeken en praten en proberen om
de medicatie goed af te stellen leverde opnieuw weinig
op. Ik bleef last houden van depressies. Ik drong er nu
sterker op aan dat ik een traumabehandeling zou krijgen.
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“Door de trauma’s van mijn jeugd zijn er delen van mijn
persoonlijkheid afgesplitst. Deze delen veroorzaakten de
dwanggedachten die er weer voor zorgden dat ik elke keer
depressief werd.”
Mijn arts stelde me toen voor om bij een collega van
hem in hypnose te gaan. Kort voor de eerste afspraak
met de nieuwe therapeut die hypnose zou toepassen,
ontdekte ik mijn ‘meisjes’. Door de trauma’s van mijn
jeugd zijn er delen van mijn persoonlijkheid afgesplitst.
Deze delen veroorzaakten de dwanggedachten die er
weer voor zorgden dat ik elke keer depressief werd.”
Na het eerste gesprek noteer ik de volgende beschrijvende diagnose en classificatie volgens DSM-5.

Conclusie
Sinds de jeugd bestaande recidiverende depressieve
toestanden dan wel chronisch depressief syndroom
zonder vitaal depressieve verschijnselen in het kader
van een posttraumatische stressstoornis, tevens
dissociatieve verschijnselen geluxeerd en onderhouden
door langdurige mishandeling en vroeg affectieve
verwaarlozing bij betrekkelijk adequaat functionerende,
ouder uitziende 50-jarige vrouw afkomstig uit een
in emotioneel opzicht disfunctionerend gezin.
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Classificatie volgens DSM-5
309.81 Posttraumatische-stressstoornis
300.15 Andere gespecificeerde dissociatieve stoornis

Behandeling
Cliënte wil van haar doodswens af. We spreken af de
volgende keer met hypnotherapie te beginnen.
De eerste hypnotherapiesessie is gericht op het vinden
van een ‘veilige plek’. Dat is voor haar de meterkast met
een gordijn ervoor in het ouderlijk huis. Zij kan hier niet
zitten maar ook als ze daar staat, voelt ze zich veilig en
besloten. Voor haar gevoel kan zij hier goed werken aan
datgene wat voor haar van belang is.
Een maand later zie ik cliënte voor de tweede hypnotherapiesessie. Zij voelt zich slechter. Haar doodswens is
sterker geworden. Zij noemt haar doodswens “een van
haar meisjes”. Nadat ik cliënte in trance heb laten gaan,
vraag ik haar zich haar “meisjes” voor te stellen.
Cliënte duidt de meisjes aan met de boodschap die zij
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vertegenwoordigen. Zij ziet zichzelf van bovenaf met links
van haar het meisje “Ik wil niet meer” en rechts van haar
het meisje “Ik wil dood”. Cliënte moet de handjes van de
meisjes goed vasthouden. Ik vraag haar wat de meisjes
nodig hebben. Cliënte antwoordt: “veiligheid”. Ik nodig
haar uit te doen wat zij denkt dat goed is. Zij gaat op de
hurken zitten om het meisje “Ik wil niet meer” op gelijke
hoogte te kunnen aankijken. Ze slaat de armen om het
meisje heen, waarop het meisje tegen haar aan leunt.
Dan richt cliënte de aandacht op het meisje “Ik wil dood”
rechts van haar. Dit meisje heeft het hoofd gebogen en
afgewend. Cliënte aait haar over de rug. Daarop leunt
het meisje tegen de rechterarm van cliënte. Ik vraag
cliënte niets te zeggen en zich te concentreren op hoe zij
daar met de meisjes staat. Na enige tijd vraag ik haar aan
te geven wanneer het goed is. Op een bepaald moment
bevestigt zij dit en ik laat haar op haar eigen manier uit
trance komen. Cliënte is onder de indruk. Zij heeft altijd
geprobeerd tegen de meisjes te vechten. En nu heeft ze
hen getroost. Zij had dit niet verwacht.
Drie weken later zie ik cliënte voor de derde hypnotherapiesessie. Zij voelt zich sinds de vorige sessie beter.

over haar meisjes en we bespreken wat zij voor hen kan
betekenen. Er zijn uiteindelijk vier meisjes, “Ik wil niet
meer, ik kan niet meer”, “Ik wil dood”, “Ik wil naar huis”
en “Ik haat het leven”. Cliënte weet dat de meisjes troost
en aandacht nodig hebben. Zij weet wat haar te doen
staat. Zij wil er voor de meisjes zijn. Overigens treedt de
gedachte “Ik wil dood” vrijwel niet meer op!
In de vijfde sessie passen we weer hypnose toe. Cliënte
voelt zich goed. Zij ziet er beter uit en heeft zich opgemaakt. Zij vertelt dat zij zich sinds zes weken op allerlei
gebieden zekerder voelt en beter functioneert. Zij heeft
regelmatig contact met de meisjes en troost ze.
Na de trance-inductie heeft cliënte de meisjes bij zich
thuis. Zij heeft nu goed in de gaten wat de meisjes nodig
hebben. Een van de meisjes wil de verzekering dat zij
niet meer naar “papa” hoeft, dat “papa” haar geen
kwaad meer kan doen. Cliënte weet het meisje ervan te
overtuigen dat ze veilig is. Ik vraag cliënte voldoende
tijd te nemen om de meisjes liefde en troost te geven.
Na verloop van tijd willen de meisjes spelen. Cliënte kan
haar gewone activiteiten weer hervatten, waarop ik haar
op haar eigen manier uit trance laat komen.

“Zij verlangt niet zozeer naar de dood, maar ze wil weg van
hier, van de wereld.”
Zij is verbaasd, verrast en blij, dat ze contact heeft met
de twee meisjes “Ik wil niet meer” en “Ik wil dood”. Zij
wil in deze sessie proberen te achterhalen wat er met de
meisjes is gebeurd.
Cliënte gaat gemakkelijk in trance. Zij ziet zichzelf met
links van haar het meisje “Ik wil niet meer” en rechts van
haar het meisje “Ik wil dood”. Zij zit weer op de hurken.
Het meisje “Ik wil niet meer” is dicht tegen haar aangekropen. Het meisje “Ik wil dood” rechts van haar huilt
hevig met veel tranen. Cliënte aait haar over de rug. Op
een bepaald moment zegt ze “sorry” tegen de meisjes.
Zij verontschuldigt zich voor het feit dat zij de meisjes zo
lang heeft weggeduwd. Cliënte raakt geëmotioneerd bij
het besef dat de meisjes zoveel verdriet hebben. Enige
tijd later besluit zij de meisjes uit het huis te halen en
mee naar haar eigen huis te nemen, zodat niemand hen
meer kwaad kan doen. Thuisgekomen zet zij de meisjes
op de bank en stopt ze onder een deken. Zelf gaat zij
tegenover hen zitten zodat zij in het zicht blijft, en gaat
borduren. Na enige tijd vraag ik cliënte aan te geven
wanneer het goed is, en dan naar het hier nu terug te
keren. Het contact met de meisjes is hersteld.
Tijdens de vierde sessie drie weken later vertelt cliënte
dat zij zich heel goed voelt. Zij is in staat “haar meisjes”
te troosten. En dat doet haar heel goed. We passen
dit keer geen formele hypnose toe maar praten verder
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In de zesde sessie vraagt cliënte zich af hoe ze verder
moet met de meisjes. Zij biedt hen troost, maar ze heeft
het gevoel dat ze niet verder komt. Zij vertelt verder
over hen, tot ik mij ineens afvraag of de namen van de
meisjes wel kloppen. Ik leg haar mijn vraag voor, waarop
zij aangeeft dat zij daar zelf ook al aan had gedacht. Zij
heeft geprobeerd de meisjes andere namen te geven,
maar dat wilden ze toen niet. Ik stel haar voor de meisjes
te vragen of hun namen nog wel passend zijn en, zo niet,
hen vervolgens te vragen een passende naam te zoeken
of te bedenken. Ik vraag cliënte in trance te gaan en
het met de meisjes over hun namen te hebben. Cliënte
benadert “Ik wil dood” als eerste. Zij neemt haar bij
zich op schoot in een luie stoel. Na enige tijd begint het
meisje te glimlachen. Zij geeft aan “Anneke” te heten.
Even later gaat Anneke wat voor zichzelf doen. Cliënte
richt vervolgens tot “Ik wil niet meer”. Het meisje komt
naast haar op de bank zitten. Zij is erg van streek. Op
een bepaald moment kan zij aangeven dat zij door haar
ouders in de steek is gelaten. Haar naam werd “Ik wil niet
meer alleen zijn”. Patiënte kon kort daarop dit meisje
laten gaan. Daarna liet ik haar op haar eigen manier uit
trance komen. Ik stel cliënte voor thuis contact met de
meisjes te houden en mee te denken met het vinden van
andere, meer passende namen. Cliënte voelt zich goed.
Zij is inmiddels gestopt met het gebruik van het antipsychoticum quetiapine.
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In de zevende sessie vertelde cliënte dat twee andere
“meisjes” inmiddels ook een andere naam hebben. Zoals
vermeld, heet “Ik wil dood” nu Anneke. “Ik wil naar huis”
heeft de naam Petra gekregen. En “Ik haat het leven”
heet Liesbeth. Cliënte laat het aan “Ik wil niet meer
alleen zijn” om ook een andere naam te kiezen.
De achtste en negende therapiesessie gebruiken we
voor een terugblik en een evaluatie van de behandeling
tot nu toe. Cliënte is heel tevreden. Het meisje “Ik wil
niet meer alleen zijn” heeft de naam Judith gekozen.
Volgens cliënte gaat het goed met de meisjes. Zij voelt
zich geïntegreerd. Voor haar gevoel is zij klaar met de
behandeling. We sluiten de behandeling af.
Enkele maanden later belt cliënte voor een nieuwe
afspraak. Zij heeft besloten enkele emotioneel belaste
relaties en contacten af te sluiten. Zij wil met mij bespreken hoe zij dit het beste kan aanpakken. Veel hoef ik niet
te doen. Cliënte heeft geheel op eigen initiatief haar
ouders een boze brief geschreven en verstuurd. Zij heeft
bovendien een vriendschap van 18 jaar beëindigd. Zij
voelde zich te zeer door deze vriendin gebruikt. Cliënte
is tevreden met haar actie. De uitvoering van haar besluit
luchtte haar op. Na vier gesprekken sluiten we de behandeling alsnog af. Korte tijd later kan zij in overleg met
haar arts de medicatie afbouwen.
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Bespreking
De behandeling omvatte veertien sessie in een periode
van tien maanden. De voorwaarden om de behandeling
te laten slagen waren gunstig. Mevrouw A. was zeer
gemotiveerd. Zij wist wat ze wilde bereiken. Zij verdroeg
de confrontatie met haar pijnlijke gevoelens. En zij heeft
een stabiele relatie met een betrokken partner. Ik heb
mij afgevraagd wat mijn bijdrage aan de behandeling
is geweest. Er was gezien de aard van de psychische
problematiek, een dissociatieve stoornis, een indicatie
voor de toepassing van hypnose. Een behandelprotocol
is niet voorhanden. Maar ik durfde te vertrouwen op mijn
speurzin en mijn invallen. De casus van mevrouw A. heeft
mij geleerd mij niet door angst en pessimisme te laten
leiden. Niet geschoten is altijd mis.

dr. Henri de Berk
Psychiater
www.praktijkdeberk.nl
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Aandacht voor verborgen verlies
Door Noor Verheul
Allerzielen is een gedenkdag uit het rooms-katholieke
geloof. Elk jaar wordt op deze dag – 2 november – gebeden voor het zielenheil van overledenen. Inmiddels is
dit ritueel uitgewaaierd naar niet-kerkelijke instanties en
zijn er vele mogelijkheden om overleden dierbaren te
gedenken. Zo organiseren uitvaartcentra, crematoria, begraafplaatsen en zorginstellingen voor kwetsbare mensen
gedenkmomenten voor naasten én zorgverleners!

Stap 1: verliesgeschiedenis en betekenis in
beeld krijgen
Een directe route is het onderzoeken van de historie van
verliesmomenten in de levensloop. Met daarbij de vraag:
‘wat van henzelf is afgenomen of verloren gegaan?’ En
de vraag of ‘dit de bron van de klachten kan zijn?’ Maar
ook de vraag of ‘het verlies ook positieve gevolgen heeft
gehad?’
Cliënt: “Mijn vader stierf toen ik 8 jaar was. Ik was een
vaderskindje en plots moest ik als oudste dochter het

Verborgen verlies

Niemandsland
Überhaupt is ieder verlies met grote impact op een
gegeven moment een verborgen verlies. Het accepteren
van de nieuwe werkelijkheid en een ander toekomstbeeld kan al een hele klus zijn. Ook al lukt het om de
pijn ervan te doorstaan en je aan te passen, dan ben
je er nog niet. Rouwenden kunnen lang in een soort
‘niemandsland’ leven. Het oude leven is afgerond, maar
de nieuwe horizon is nog niet zichtbaar. Dat proces van
verduren, van zoeken naar betekenis, van het reconstrueren van een nieuwe identiteit, is rouw in de haarvaten van
je zenuwgestel. En er is niemand die deze zoektocht aan
de buitenkant ziet. Alleen de rouwende - in die nachtelijke uurtjes, in onrustige dromen of in het zuchten - weet
ervan, en die paar vertrouwelingen die meereizen.

Triggers en stapelingen
Verborgen verlies kan zich op ieder moment tonen en
vraagt dan om een moment van bezinning. Bijvoorbeeld
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Verborgen verlies is niet 1-2-3 te traceren. Cliënten leggen zelf vaak ook niet meer het verband tussen ‘toen’ en
‘nu’. Er is inmiddels voldoende kwaliteit van leven en ze
doen voldoende leuke dingen, het gaat best goed met
hen, maar toch… Hoe kun je als therapeut of hulpverlener een verborgen verlies herkennen en in beweging
brengen?
Illustratie met een voorbeeld uit de praktijk:
Een cliënt heeft recent haar tweede man verloren en
geeft aan dat ze de zaak best weer op de rit heeft. Alleen
voelt ze zich niet blij. Er is leegte. Na een diepe zucht
zegt zij: “Ik heb mijn hele leven gezorgd voor anderen.
Ik weet één ding: dat wil ik niet meer. Ik kan ook geen
doelen stellen; ik word daar opstandig van.”

Deze ontwikkeling toont aan hoe belangrijk een gedenkritueel is voor veerkracht in een rouwproces, want
gedenken is het uiten van liefde. Daarbij is een gedenkritueel een tastbaar moment in het rouwproces. En waar
rouw is, is er sprake van ‘houden van’, hoe onvolmaakt
de band met de overledene ook was. Het eren van overledenen is bewust aandacht geven aan de verlieskant van
het herstelproces.

Naast een actueel verlies, is er meer leed dat om aandacht vraagt. Ik noem het ‘verborgen verlies’. Ogenschijnlijk gaat alles op rolletjes, intern is er echter een
andere werkelijkheid. Denk bijvoorbeeld aan verborgen
verdriet en uitputting bij mantelzorgers die langdurig
zorg verlenen aan hun oude ouders of aan hun partners
met dementie. Of denk aan de impact van baanverlies
met financiële, sociale en existentiële gevolgen. Of aan
het overlijden van een geliefd huisdier, een maatje voor
moeilijke en vrolijke tijden, dat afleiding bood om los
te komen van werk. Of aan het verlies van een intieme
liefdesrelatie en het leren omgaan met gevoelens van
opluchting tot teleurstelling en mislukking, omdat het
ook jou is overkomen.

Verlies in beweging brengen

sprankeling en om hoe haar leven is gelopen, is voelbaar
en vraagt om troost.

Stap 3: stilte als interventie
Als rouw een dagtaak is, dan kun je ervan uitgaan dat de
binnenwereld nog chaotisch is. Informatie dringt moeilijk
naar binnen. Luisteren, wachten, kijken en domweg tot
tien tellen voor je een vervolgvraag stelt, geeft de cliënt
de gelegenheid om te ordenen en dieper in het verhaal
te komen. Om dat te bereiken, is het belangrijk dat je
zelf contact maakt met jouw eigen bron van stilte, ruimte
en vitaliteit. Hiermee kan je als het ware in de ‘heilige
ruimte van de pijn’ van je cliënt treden. De pijn die ten
diepste verbonden is met de stroom van liefde.
We ontdekken samen dat er een cynische ondertoon in
haar stem komt wanneer cliënt denkt aan het verkennen
van haar eigen behoeften. Alsof zij zichzelf daarin niet
vertrouwt: “Ik geloof in de blijdschap en in de energie
van een idee dat past.” ‘Flierefluiten en niets moeten’ - in
plaats van zorgen voor anderen en doelen stellen - was al
een handvat. Wanneer cliënt symbolisch op haar ideale
toekomst staat, beginnen haar handen te bewegen. Ik
tast af en vraag of ze wellicht wil dansen. “Ja!” Haar
ogen lichten op en ze voelt ruimte in zichzelf opkomen.
Ze gaat die middag gelijk googelen en een afspraak maken bij een dansschool. Ze durft ook alleen te gaan.

“Rouw in de haarvaten van je zenuwgestel.”
Foto: Jon Tyson
op die belangrijke overgangsmomenten als: uit huis
gaan, afstuderen, samenwonen, trouwen, kinderen krijgen, van baan veranderen, met pensioen gaan. Elk nieuw
verlies, maar ook elk nieuw geluk, kan oude pijn triggeren! Zoals bij een vrouw die na drie IVF-behandelingen
een baby krijgt en opeens wordt overvallen door rouwgevoelens om het feit dat ze niet spontaan zwanger had
kunnen worden. En wat te denken van de ouderen onder
ons. Door hun fysieke kwetsbaarheid worden ze afhankelijk van anderen en worden ze gedwongen om zich aan te
passen. Soms maken ze net een verlies te veel mee. Juist
die stapeling aan verlieservaringen willen ze met hun
vertrouwelingen delen, en die zijn veelal overleden. Een
onontkoombaar gegeven, waardoor eenzaamheid in hun
leven binnenwandelt en niet meer weggaat.

voorbeeld zijn voor mijn broertjes en zusje. Ik was én
mijn vertrouwenspersoon kwijt én kind-af. Mijn moeder
heeft haar leven lang op mij geleund. Zij was de zielige
en de bazin over ons leven. Toen ik 15 jaar was, werd de
verkering met mijn vriendje verboden. Hij had een ander
geloof.”

Stap 2: zien met je hart

Somatische klachten

Dé attitude van verliesbegeleiding is presentie. Kenmerken van presentiebeoefening zijn:
•
Samen op pad gaan en een relatie opbouwen, oftewel het probleemoplossend handelen opschorten;
•
Leren zien wie die ander is, wat hij kan, waarnaar hij
verlangt, wat hij vermijdt, waar hij naartoe trekt en
wat hij nodig heeft;
•
Ontdekken waar een beweging mogelijk is: in de
verliesgerichte of in de herstelgerichte aandacht.

Verborgen verdriet komt vaker voor dan je denkt. Door
die onzichtbaarheid, de schaamte of het taboe dat erop
ligt, kan de draagkracht van de persoon langzaam maar
zeker uitgehold raken en het verdriet zich gaan somatiseren. Rouwenden komen onze praktijk binnen, omdat
ze piekeren, slecht slapen, cynisch zijn, onbestemde
klachten hebben, een drempel niet kunnen nemen en/of
zich niet vitaal voelen.

Cliënt komt tot de conclusie dat haar als 15-jarige de gelegenheid was ontnomen zelf te ontdekken wat ze nu wel
of niet voor haar vriendje voelde. Haar eigen behoeften
raakten nog dieper verscholen en daar loopt ze nu - 50
jaar later - in vast. “Ik heb geleerd om mij aan te passen
en voor iedere zieke in de familie was ik een zorgzame
en betrouwbare vrouw.” Haar rouw om het verlies van

Hypnotherapie • 2019/2020

Hypnotherapie • 2019/2020

Stap 4: opnieuw verbinden
Zonder hechting geen rouw. Rouwenden laten niet los!
Daarvoor is het verlorene te belangrijk voor hen. Rouwen
gaat over opnieuw verbinden; over anders vasthouden.
Cliënten komen enerzijds voor steun bij het doorstaan
van hun pijn. Even zo vaak komen ze moed verzamelen om met regie vanuit hun hart hun leven weer zin te
geven.
Op Allerzielen gaat cliënt haar vader gedenken. De heimwee naar vaders vrolijkheid is minder schrijnend geworden. Cliënt en ik eren samen haar doorzettingsvermogen
en haar bereidheid om het niemandsland te betreden.
Om te dwalen zonder een vooraf opgesteld doel, zodat
zij heeft kunnen groeien in haar ‘Zijns’-kwaliteiten.
Rouw vraagt niet om een oplossing, wel om verlossing.
Verliesbegeleiding is procesbegeleiding, en is een inspirerende weg.

Noor Verheul
Brucka, praktijk voor levensvragen
www.brucka.nl
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Angstdesensitisatie

Helende woorden

Hoogtevrees getackeld met hypnotherapie
Door Anne Cox
Ik weet het zeker: ik heb de leukste baan van de hele wereld. Ik mag me verdiepen in de zielenroerselen van mensen
die ik nog nooit eerder had ontmoet. Ik mag luisteren naar verhalen, die soms voor de allereerste keer, heel broos, bij
mij op tafel worden gelegd. Ik mag, daar waar nodig, aaien over de bol geven en ook, daar waar nodig, heilige huisjes
omver trappen. En vooral mag ik getuige zijn van hoe mensen hun kreukels weer gladstrijken, ineens ergens hun
ruggengraat hervinden, hun venster op de wereld weer openen en nieuwe uitdagingen aangaan.

Krenten in de pap
Mijn werk is als een chocolade-verrassingsei. Bij elke
nieuwe cliënt geniet ik van het uitpakken, het proeven
van iets prettigs wat ik al goed ken, en tegelijkertijd…
die verrassing daar binnenin. Nee, niet een goedkoop
speeltje van dertien in een dozijn, maar iets speciaals,
soms zo herkenbaar, maar altijd weer uniek. Ik lust er wel
pap van. En soms heeft die chocolade-verrassingseierenpap nóg iets extra’s: een situatie die je bijblijft, een
verhaal dat zich niet zomaar laat vergeten. Een krent in
de pap, zogezegd. En over één van die krenten wil ik hier
vertellen.

Mount Everest
Het betreft S., een vrouw van in de dertig, die bij mij
kwam met hoogtevrees als klacht. Nou is een probleem
pas een probleem als het een probleem voor je is.
Waarmee ik wil zeggen dat als jij nooit op een laddertje
Foto: Francisco Requena

hoeft te staan om een lamp in te draaien, en je je nooit
hoeft te begeven in een galerijflat op de 13de verdieping
omdat je op het platteland in Friesland woont, je best
heel erg last van hoogtevrees kunt hebben, maar slechts
in theorie. Voor S. was dit probleem echter heel reëel,
want S. en haar man waren dol op motorrijden.
Wat motorrijden met hoogtevrees te maken heeft, wordt
wellicht duidelijk als je weet dat manlief dol was op ritten
in de bergen. En aangezien S. hield van haar man en van
motorrijden, had ze een probleem zo groot als de Mount
Everest.

Het Grote Niets
S. was niet voor een kleintje vervaard, maar menige rit in
de Alpen had inmiddels geresulteerd in bevriezing. Niet
door de kou, maar door haar verlammende angst. Met
name wanneer ze op een punt kwam waarbij de weg naar
boven eindigde, en zich daar, in voorbereiding op een
weg naar beneden, het Grote Niets aandiende, kon ze
uit het niets blokkeren. Dan kon en durfde ze niet meer
voor- of achteruit. Op tweeduizend meter hoogte heb je
dan best een probleem.
Een uitgebreid intakegesprek bracht aan het licht dat S.
een aangeboren oogafwijking had, waardoor ze moeite
had met diepte zien. Ze beschreef hoe dit haar parten
speelde bij het rijden, hoe ze moeilijk kon inschatten - als
ze een dal in keek - hoe de weg zou lopen. Allemaal best
begrijpelijk.
Wat lastiger te bevatten was, was die verlammende
angst voor het Grote Niets. Dit kon ze al hebben op de
weg in Nederland, gewoon in Limburg, waar het al wat
heuvelachtiger werd. Tijd dus voor een hypnotherapiesessie om te achterhalen wat dat Grote Niets voor haar
betekende.

Terug in de tijd
Met een simpele regressietechniek, met dat angstgevoel
bij de gedachte aan het ‘grote niets’ als ‘brug’, kwam S.
terecht in een gymzaal, met haar 4-jarige jonge versie
als een angstig kleutertje op een bankje. De oefening
van vandaag was: op de kast klimmen, en er dan weer
af springen. Je voelt hem natuurlijk al: klein S-je durfde
misschien nog wel óp die kast, maar eraf springen zonder
goed te kunnen inschatten hoe diep de grond daar
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“The proof of the pudding is in the eating.”
beneden was, was een ander verhaal. Ze stokte.
De gymjuf was nogal een dragonder, die niet van gepiep
hield. Resoluut gaf ze het commando: “Hup, spring!”
Maar S-je verstijfde, en kon niet meer voor- of achteruit.
Verder ging de herinnering niet.
Ik nodigde volwassen S. uit om eens in die gymzaal te
komen. Ze ging naast klein S-je staan, en legde haar uit
dat het oké was om bang te zijn. Ze beloofde dat ze haar
handjes zou vastpakken, en haar zou opvangen als ze
sprong. Toen nam S-je een leap of faith, en werd veilig
opgevangen door grote S.
Daarna was juf aan de beurt. Deze kreeg van
grote S. een paar stevige oorvijgen wegens haar
meedogenloze onpedagogische aanpak, plus haar
onderwijsbevoegdheid werd haar afgenomen. De zoete
smaak van wraak…

bedrijfsuitje geweest naar de Efteling. En wie Efteling
denkt, denkt Python. Daar waar S. normaliter steevast dit
soort exercities in masochisme vermeed, stapte ze in. En
nog een keer. En nog een keer.
Drie hele keren had ze gillend van plezier de rit in de
Python gemaakt. Geen spoortje van angst. De foto van
de eerste rit hangt nog pontificaal in de personeelskamer
van haar werk.
Maanden later kreeg ik opnieuw een mail. De echte
‘lakmoesproef’ was met vlag en wimpel doorstaan. Een
motorrit naar het Sauerland, onbekend terrein en toch
best bergachtig, was prima verlopen.
Ik las het met een big smile. Ik ben dol op zulke krenten.

Lakmoesproef
De opluchting na deze sessie was groot, maar of het S.
van haar hoogtevrees zou afhelpen viel nog te bezien.
The proof of the pudding is in the eating, immers.
Drie weken later kreeg ik een jubelmailtje. Er was een
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drs. Anne Cox
Praktijk voor psycho- en
hypnotherapie
www.annehelpt.nl
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Pleidooi voor hypnotherapie
Neurowetenschappelijk onderzoek naar de effecten van hypnotische trance

Hersengolven bij hypnotische trance
Uitgangspunt is de definitie van hypnose, zoals die
is geformuleerd door de American Psychological
Association (APA): ‘Hypnosis is a procedure during
which a health professional or researcher suggests while
treating someone, that he or she experience changes in
sensations, perceptions, thoughts or behavior.’ (1)
Hypnotische trance wordt door dr. Vanhaudenhuyse
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Onderzoek met neuro-imaging beelden
Tijdens ons congres presenteerde dr. Vanhaudenhuyse
bevindingen uit een groot aantal onderzoeken waaraan
zij zelf, met collega-onderzoekers van haar team, heeft
gewerkt. Daarnaast kwamen resultaten aan de orde
uit relevante onderzoeken van wetenschappers die
zich elders ter wereld met vergelijkbare onderzoeksvragen bezighouden. Hieronder volgt een greep
uit de onderzoeksresultaten, met verwijzing naar
wetenschappelijke publicaties. (2)
Naast gevalideerde vragenlijsten, vormen de neuroimaging beelden van de functionele MRI (fMRI)
als meetinstrument de basis. Deze beelden laten
grofweg twee netwerken zien: het rode en het blauwe
bewustzijnsnetwerk. Rood staat voor externe gerichtheid,
waarbij de waarneming verloopt via de vijf zintuigen. Het
rode netwerk wordt dus geactiveerd als je bijvoorbeeld
iets ziet gebeuren of iemand iets hoort zeggen. Blauw
staat voor interne gerichtheid, oftewel waarneming door
je op jezelf te concentreren.

Door Elly van der Wardt
Op 25 maart 2017 vierde de NBVH haar 25-jarig bestaan
met de organisatie van het congres ‘Heel complementair:
Eigenheid in verbondenheid’. Een prachtige dag met
interessante sprekers en workshops. We waren bijzonder
trots op onze eerste spreker: dr. Audrey Vanhaudenhuyse,
als neuropsycholoog en postdoctoraal onderzoeker
verbonden aan de Universiteit van Luik, België. Zij
is daar werkzaam bij zowel de afdeling Algologie
(pijnbestrijding) en Palliatieve zorg van het Academisch
Ziekenhuis als het prestigieuze GIGA-centrum dat zich
bezighoudt met biotechnologisch onderzoek. Onder
leiding van professor Marie-Elisabeth Faymonville heeft
dr. Vanhaudenhuyse jarenlang onderzoek verricht naar
verschillende staten van bewustzijn en de invloed van
hypnose op hersenprocessen. Met behulp van neuroimaging beelden van de functionele MRI (fMRI) hebben
zij en haar collega’s de veranderingen in de hersenen
kunnen aantonen, waarmee de toepassing van hypnose
en hypnotherapie van een wetenschappelijk fundament
is voorzien.

staat van hypnotische trance vergeleken met wat zich
voordoet tijdens het gewone waakbewustzijn in de Alfaen Bèta-staat (8 tot 38 Hertz).

Hypnotische trance versus waakbewustzijn

dr. Audrey Vanhaudenhuyse
omschreven als een veranderde staat van bewustzijn, die
bestaat uit een zeer ontvankelijke concentratie waarbij
gedachten en gewaarwordingen worden gefilterd en de
inhoud van het bewustzijn kan worden veranderd. (2)
In feite is dan sprake van hersengolffrequenties van 4
tot 16 Hertz, die worden bereikt als de hersenactiviteit
zich bevindt in de Thèta-, Alfa- en SMR-staat. In het
onderzoek naar specifieke neuropsychologische
processen van hersenfuncties bij hypnose wordt deze

Drie groepen gezonde proefpersonen zijn met elkaar
vergeleken, terwijl ze in verschillende mentale staten
van bewustzijn verkeerden: waaktoestand, mentale
verbeelding en hypnotische trance. Onderzocht is in
hoeverre er verschil optrad in de mate van absorptie
(gefocuste concentratie op beelden of ideeën),
dissociatie (mentale scheiding van onderdelen die
gewoonlijk bij elkaar horen) en externe gedachten.
Gebleken is dat mensen onder hypnose, in vergelijking
met de staten van waken en verbeelden, een significant
verhoogd niveau van absorptie en dissociatie ervaren, en

significant minder externe gedachten hebben. (3)(4)
De fMRI-beelden tonen daarbij aan dat tijdens het
waakbewustzijn de interne en de externe oriëntatie in
de basis min of meer gelijkmatig aanwezig zijn: mensen
zijn zowel op zichzelf als op hun omgeving gericht. Zodra
echter het rode, externe netwerk in de hersenschors
(frontaal en pariëtaal) wordt geactiveerd - dus de focus
op de omgeving toeneemt, bijvoorbeeld door iets
wat men ziet of hoort - wordt tegelijkertijd het blauwe,
interne netwerk in de mediale hersenen minder actief de focus op het zelf gaat dus omlaag. Geconcludeerd

Hersengolffrequenties

Functionele MRI (fMRI)

Sinds de uitvinding van het EEG-apparaat in 1924, is het mogelijk om hersenactiviteit te meten door middel van hersengolffrequenties. Het spectrum van deze hersengolven wordt onderverdeeld in verschillende niveaus: Delta (0,5-4 Hz), Thèta (4-8 Hz), Alfa (8-12 Hz), SMR (sensorimotorisch ritme; 12-16 Hz), Bèta
(16-38 Hz) en Gamma (38-80 Hz).
Tijdens het waakbewustzijn is gewoonlijk sprake van Alfa-, SMR- en Bèta-golven (8 tot 38 Hz). We zijn dan
zowel ontspannen en naar binnen gekeerd (Alfa) als actief functionerend in de buitenwereld en bezig met
taken als efficiënt leren, informatie verwerken, oplossingen bedenken, besluiten nemen, communiceren,
et cetera (Bèta).
Bij Gamma-golven is sprake van versterkte mentale (hyper-)activiteit.
Delta-golven produceren we tijdens de diepe slaap, zodat we kunnen herstellen.
Thèta-golven zijn er vlak voor het wakker worden of in slaap vallen. We zijn dan totaal ontspannen en zeer
ontvankelijk voor creatieve ideeën, inspiratie, dromen, beeldend denken en ophalen van herinneringen.

Met functionele Magnetic Resonance Imaging (fMRI) kan de plaats van hersenactiviteit worden bepaald.
Er wordt een 3D-afbeelding van de hersenen gemaakt, waarop is te zien waar en wanneer in de hersenen
sprake is van doorbloeding met zuurstofrijk bloed, en dus van hersenactiviteit.
Het verschil tussen zuurstofrijk en zuurstofarm bloed wordt door de fMRI gemeten op basis van magnetische aantrekkingskracht. Rode bloedlichamen bevatten het molecuul hemoglobine, waarin zich kleine
ijzerdeeltjes bevinden. Dankzij deze ijzer-ionen wordt hemoglobine aangetrokken door de magneet van
de MRI. Zodra de ijzer-ionen zich echter verbinden met zuurstof in het bloed, vervalt de aantrekkingskracht. De fMRI brengt deze verandering in zuurstofgehalte - en dus in hersenactiviteit - in beeld terwijl
de patiënt opdrachten uitvoert met behulp van koptelefoon, beeldscherm en afstandsbediening.
De fMRI is een veelgebruikte techniek in wetenschappelijk onderzoek. Op deze manier kan men nagaan
welke gebieden in de hersenen zijn betrokken bij complexe taakverrichtingen. Het kan dan gaan om
waarneming, motoriek en/of hogere cognitieve functies, zoals geheugen, taal en bewustzijn.

Bron: https://herseninstituut.nl/het-brein/begrippenlijst/hersengolven/

Bron: https://www.hersenstichting.nl/alles-over-hersenen/hersenaandoeningen/onderzoekstechnieken-en-behandelingen/fmri
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controleren wat er gebeurt. Tijdens de ingreep wordt de
hypnotische staat gebruikt als een manier om de realiteit
van de operatie te ontvluchten en op te gaan in eigen,
prettige herinneringen. Het accent ligt hierbij steeds op
de actieve deelname van de patiënt: hij/zij brengt zichzelf
in deze staat van hypnotische trance en hoeft zich dus
niet te onderwerpen aan de wil van de anesthesioloog.
De trancegevoeligheid van de patiënt wordt niet vooraf
getest. Tijdens de operatie houdt de anesthesioloog
voortdurend contact met de patiënt, zodat eventueel
kan worden ingegrepen met sedatie bij bewustzijn of
plaatselijke verdoving. (4)(8)(9)

Wat leren we van neurowetenschappelijk
onderzoek?

wordt dat in de waaktoestand sprake is van een
negatieve correlatie tussen de twee netwerken.
Echter, in hypnotische trance blijkt deze negatieve
correlatie grotendeels te verdwijnen: het blauwe
zelfbewustzijnsnetwerk is en blijft sterk geactiveerd,
terwijl het rode omgevingsnetwerk veel minder activiteit
laat zien. Op fMRI-beelden wordt zichtbaar dat in
hypnotische trance de twee netwerken als het ware los
van elkaar staan. Bovendien blijkt er onder hypnose
sprake te zijn van veel meer onderlinge verbinding tussen
de verschillende blauwe gebiedjes. (4)(5)

Effect van hypnose bij chronische pijn
In een omvangrijk onderzoek zijn 527 patiënten
met chronische pijn in diverse groepen verdeeld.
Een onderzoeksgroep kreeg in zes sessies diverse
zelfhypnose-oefeningen aangeleerd in de vorm van
visualisaties en geleide fantasieën, onder andere
gericht op ontspanning en concentratie. De andere
groepen kregen 20 sessies psycho-educatie of 20
sessies fysiotherapie, of een combinatie van beide. De
controlegroep kreeg geen enkele interventie.
De chronische pijnpatiënten in de hypnosegroep bleken
na afloop significant meer controle over de pijn en
minder pijnklachten te ervaren dan de proefpersonen
in de andere groepen. Bovendien waren gevoelens van
angst, depressie en vermoeidheid in deze groep het
meest afgenomen. Verder rapporteerden deze patiënten
achteraf een afname van zowel medicijngebruik als
arbeidsongeschiktheid, en een verbetering van hun
kwaliteit van leven. Geconcludeerd werd dat hypnotische
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trance een kosteneffectieve behandeling is. In slechts zes
sessies worden pijn en ongemak minder waargenomen,
en zijn de copingstrategieën voor het reguleren van
emoties versterkt. Deze effecten dragen volgens de
onderzoekers bij aan minder medicijngebruik en het
oppakken van werkzaamheden. (6)

Invloed van hypnose bij borstkanker
In een recent onderzoek is de invloed van hypnose bij
99 borstkankerpatiënten onderzocht. Patiënten werden
toebedeeld aan een van de drie onderzoeksgroepen en
kregen zes therapiesessies in ofwel zelfhypnose, ofwel
yoga, ofwel cognitieve gedragstherapie.
Resultaten lieten zien dat bij zowel de yogagroep als de
hypnosegroep sprake was van een significante afname
van angst en depressie, afname van slaapproblemen en
toename van algemeen emotioneel functioneren. De
hypnosegroep vertoonde bovendien een positievere
houding ten aanzien van de kwaliteit van leven, minder
vermoeidheid en minder slapeloosheid. (7)

Gebruik van hypnose bij chirurgische ingrepen
Reeds vanaf 1992 maakt de afdeling AnesthesieReanimatie van het Academisch Ziekenhuis in Luik
gebruik van ‘hypnosedatie’. Deze techniek combineert
hypnose, sedatie bij bewustzijn en plaatselijke verdoving.
Een veilig en doeltreffend alternatief voor algehele
narcose, zo is gebleken. Voordelen zijn een sneller
herstel, minder vermoeidheid en een boost voor het
zelfvertrouwen van de patiënt. Hypnosedatie blijkt ook
veel effect te sorteren bij chirurgische ingrepen waarbij
de patiënt bij bewustzijn moet blijven om te kunnen
Hypnotherapie • 2019/2020

Neuro-imaging beelden laten zien dat bij hypnotische
trance andere hersengebieden worden geactiveerd dan
bij het gewone waakbewustzijn. Het (blauwe) zelfbewustzijnsnetwerk in de mediale hersenen is veel dominanter
aanwezig, en de communicatie tussen de gebiedjes
binnen dit netwerk is versterkt. Het (rode) omgevingsbewustzijnsnetwerk en de zintuiglijke waarneming zijn
aanzienlijk minder actief. Hypnose heeft dus invloed op
het externe en het interne bewustzijn; de resultaten van
de fMRI-beelden ondersteunen wat mensen zelf zeggen
te ervaren. De toepassing van hypnotische trance bij de
behandeling van patiënten met diverse aandoeningen
biedt veel voordelen, zowel in fysiek als in psychisch
opzicht. Wetenschappelijk onderzoek wijst immers uit dat
hypnotische trance onder andere bijdraagt aan afname
van pijnervaringen, angsten en depressies.
Tot besluit is het woord aan dr. Audrey Vanhaudenhuyse:
“Je kunt hypnose voor veel verschillende doeleinden
toepassen, het is niet zwart-wit. Ons voornaamste
doel ligt bij het vergroten van kwaliteit van leven bij
chronische pijnpatiënten. En daarbij werken we niet aan
de symptomen, dus we spreken niet over de pijn, en
de hypnose oefeningen zijn meer algemeen. Maar […]
daarnaast kun je imaginatie en hypnose toepassen om
meer gericht aan problemen of trauma’s van de patiënt
te werken. Dus dat zijn verschillende toepassingen van
hypnose, waarbij ik denk dat de cerebrale processen op
elkaar lijken. […] Want tijdens hypnose is de cerebrale
activiteit zo anders dan normaal, en dat kan helpen
bij het vormen van nieuwe neuroplasticiteit, wat weer
kan bijdragen tot herstel. […] Feitelijk is hypnose een
fysiologische staat, iets wat plaatsvindt in de hersenen.
En we kunnen het allemaal toepassen, het is een talent
dat de mens heeft.” (10)
Referenties:
(1) American Psychological Association (APA), Society of
Psychological Hypnosis: https://www.apa.org/topics/hypnosis/
media.aspx
(2) Vanhaudenhuyse A: Research on hypnosis: what is known,
what is new. Presentatie tijdens het NBVH-congres op 25 maart
2017.
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Foto: Priscilla du Preez
(3) Demertzi A, Vanhaudenhuyse A (et al): Hypnosis modulates
behavioural measures and subjective ratings about external and
internal awareness. Journal of Physiology, Paris, 2015; 109(4-6):
173-179.
(4) Vanhaudenhuyse A, Laureys S & Faymonville EM:
Neurophysiology of hypnosis. Clinical Neurophysiology, 2014;
44: 343-353.
(5) Vanhaudenhuyse A, Demertzi A (et al): Two distinct neuronal
networks mediate the awareness of environment and of self.
Journal of Cognitive Neuroscience, 2011; 23(3): 570-578.
(6) Vanhaudenhuyse A, Gillet A (et al): Efficacy and costeffectiveness: A study of different treatment approaches in a
tertiary pain centre. European Journal of Pain, 2015; 19(10):
1437-1446.
(7) Bragard I, Etienne AM, Faymonville, EM (et al): A
Nonrandomized Comparison Study of Self-Hypnosis, Yoga, and
Cognitive-Behavioral Therapy to Reduce Emotional Distress
in Breast Cancer Patients. International Journal of Clinical and
Experimental Hypnosis, 2017; 65(2): 189-209.
(8) Vanhaudenhuyse A (et al): Hypnose et perception de la
douleur (Hypnosis and pain perception). Revue Medicale de
Liège, 2008; 63(5-6): 424-428.
(9) Vanhaudenhuyse A & Faymonville EM: Intéret de l’hypnose
dans le domaine du soin. (Interest in hypnosis in healthcare). La
revue du praticien, 2015; 65: 457-459.
(10) Mehrtens I: Begrijpen van de mechanismen van
hypnose: Wetenschappelijk onderzoek naar hersenprocessen.
TETH, Vakblad van de Nederlandse Beroepsvereniging van
Hypnotherapeuten, 2016; 32(4): 10-14.

dr. Elly van der Wardt
Psychodynamisch therapeut
Specialisatie: adoptie, vroegkinderlijk trauma
www.merevaik.nl
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Boeken

Boekentips

Jos Olgers, Medische Hypnotherapie, Uitgeverij Zwerk, maart 2012.
Al 200 jaar tonen vooraanstaande
hypnotherapeuten, artsen en onderzoekers aan dat hypnotherapie
een belangrijke rol kan spelen in de
behandeling van veel voorkomende
lichamelijke klachten. Jos Olgers beschrijft op een praktische manier de
hypno-therapeutische behandeling
van een aantal lichamelijke klachten.

Warner Prevoo, Karin Overmars,
Echte dokters huilen ook, Uitgeverij
Anbo Anthos november 2018.
Het indringende verhaal van een
kankerspecialist die zélf longkanker
krijgt. Hij vertelt open, eerlijk en
met humor over zijn ziekteproces.
Het gaat over pijn, doodziek zijn,
eenzaamheid, het zoeken naar de
juiste woorden, maar bovenal gaat
het over de liefde voor het leven.

Berthold Gunster, Zoals verwacht
loopt alles anders, Uitgeverij Lev,
november 2018.
Dit praktische boek leert je wat je
kunt doen als je met een probleem
wordt geconfronteerd. Het is een
handleiding waarmee je een probleem kunt laten verdwijnen of (in
sommige gevallen) kunt omdenken.

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.

‘Dit boek is een van die zeldzame werken waar het historische,
het existentiële en het persoonlĳke samenkomen op een manier waardoor
ze elkaar wederzĳds versterken.’ – Prof. dr. Paul Verhaeghe

ten, toch hebben
s. In De schaduw
ert van den
chuilgaat achter

Virginia Satir

of een hersenaandoening,
schappelĳke oorsprong
te veel, kan er te
e samenleving.
e keuzevrĳheid,
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een afstemmingsstoornis
send gevoel van
te kloof tussen hoe wĳ
n zien.

BERT VAN DEN BERGH
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DEPRESSIE ALS SYMPTOOM
VAN ONZE TIJD

Bert van den Bergh, De schaduw
van de zwarte hond, Boom uitgevers Amsterdam, januari 2019.
Een fascinerend boek dat een nieuw
licht werpt op een fenomeen dat al
veelvuldig is beschreven. Een aanrader voor iedereen die kampt met
een burn-out, depressie of quarterlifecrisis, voor professionals in
de geestelijke gezondheidszorg en
voor iedereen die zich afvraagt waar
het huidige massale ‘onbehagen in
de cultuur’ vandaan komt.
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Kent Hoffman, Glen Cooper, Een
kind dat zich veilig voelt, Uitgeverij
Nieuwezijds b.v., januari 2018.
Iedere ouder wil het beste voor haar
of zijn kind, maar veel ouders voelen
een druk om perfect te zijn en geen
fouten te maken. Dit boek helpt je
om op een nieuwe manier naar de
band met je kind te kijken. Het is
gebaseerd op de methode van de
Cirkel van veiligheid, die zich richt
op een veilige gehechtheid tussen
ouder en kind.

Alice Miller, Het drama van het
begaafde Kind, Uitgeverij Spectrum,
2009. Tussen de eerste publicatie
(1981) en deze bewerkte editie liggen
vijftien jaar ervaringen. De schrijfster
houdt zich bezig met de gevolgen
van verdringing op persoonlijk en
sociaal gebied, met de oorzaken van
krenkingen in de kindertijd en het
voorkomen daarvan, en ten slotte
met de nieuwe mogelijkheden om de
gevolgen van vroege traumatiseringen op te heffen.
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