HypnoseMentor
OPLEIDINGSBROCHURE EN HYPNOSEMAGAZINE

HypnoKids® Virtual Reality!
De eerste wereldwijd met Virtual Reality hypnose
met een conceptueel programma.

Op de foto links gebruikt tandarts Patrick Meyenberger de HypnoKids® VR bij een acht jarig meisje
met een vertraagde ontwikkeling.
Op deze wijze kon verdoving worden vermeden.
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HYPNOSCIENCE®

OMNI Hypnosis Training Center praat niet alleen over
evidence based hypnose....we doen het!

Wij werken samen met de Universiteit van Zürich, het
Psychiatrisch Universitair Ziekenhuis Zürich en het
Centrum voor Tandheelkunde aan een van de grootste
wetenschappelijke studies over hypnose wereldwijd.

In 2019 heeft wetenschappelijke onderzoek twee verschillende
verschillende staten van hypnose aangetoond.
Dr. Mike Bruegger PhD en
Dr. Nuno M.P de Matos PhD van de Universiteit van Zürich.

4

https://hypnosementor.nl/nieuwsbrief/

WAAROM OMNI

Oprichting 1979

Meer dan 40 jaar
ervaring in
hypnoseopleidingen

ISO 9001

De eerste hypnoseopleiding
wereldwijd met het
ISO 9001 keurmerk

HypnoScience®

Educatieplatform

Educatieplatform
hypnotherapie met
live opgenomen sessies

Wereldwijd netwerk

14.000 OMNI’s wereldwijd
opgeleid
omnifinder.net

Internationale accreditatie

Resultaatgericht werken

Werken aan de oorzaak

Klanttevredenheid >90%

Gemeten klanttevredenheid
op grond van
geverifieerde reviews
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ROUTEKAART NAAR DE
HYPNOSEOPLEIDING

Instroom vanuit
andere hypnoseopleidingen

OMNI Hypnoseopleiding
Toelating:
Hbo-werk- en -denkniveau

Instroom van therapeuten
en andere beroepen

OMNI hypnotherapieopleiding
Toelating:
OMNI hypnoseopleiding
of OMNI HypnoMed
medische hypnoseopleiding

Instroom vanuit voornamelijk
medische beroepen

OMNI HypnoMed
medische hypnoseopleiding
Toelating:
Hbo -werk en -denkniveau

Specialty opleidingen
Toelating: Voorafgaande hypnoseopleiding/
Hbo-werk- en -denkniveau

HypnoKids®
HypnoCell®
HypnoWaving®
HypnoSlim®
Carcinos
Chirotrance hypnose
Beauty & Charisma
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ACCREDITATIES

DE OMNI HYPNOSEOPLEIDINGEN ZIJN (INTERNATIONAAL) GEACCREDITEERD.

KTNO accrediteert voor diverse
beroepsverenigingen waaronder
Catcollectief en meer.
KTNO.nl

HypnoseMentor is geaccrediteerd
door het CRKBO voor het geven van
beroepsonderwijs.
CRKBO.nl

ACCREDITATIES
Na het behalen van het diploma
OMNI-hypnotherapeut kan zonder
aanvullende opleiding het NGH diploma
worden aangevraagd.
NGH.net

De OMNI-HypnoMed en OMNIhypnotherapieopleiding zijn door
AVIG (Artsen Vereniging Integrale
Geneeskunde) geaccrediteerd als
praktijkgerichte nascholing.
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OVERZICHT OPLEIDING VAKOPLEIDING MASTER HYPNOTHERAPEUT
Master Opleiding Hypnotherapeut

Hoe werkt de Master Opleiding

Inhoud Master vakopleiding

De Master Opleiding Hypnotherapeut

Hypnotherapeut

hypnotherapeut

is een vakopleiding die opleidt tot

Je start met de OMNI-

De afrondende opleiding is een vorm

een all-round hypnotherapeut die in

hypnoseopleiding.

van blended learning via een online

verschillende disciplines kan werken.

Je vervolgt de opleiding met de

omgeving en klassikaal onderwijs

Deze opleiding start met een

OMNI-hypnotherapieopleiding.

De opleiding wordt afgesloten met

opleiding in basisvaardigheden

Daarna kun je in willekeurige

een online examen

volgorde een van de genoemde

Onderdeel van deze opleiding

specialisatieopleidingen volgen.

zijn verder het inleveren

Als je van plan bent om de

van intervisieverslagen en

(OMNI-Hypnoseopleiding) en
de gevorderenopleiding (OMNIHypnotherapieopleiding).
Voor de vakopleiding wordt een
minimum van 15 EC’s gevraagd.

Master Opleiding Hypnotherapeut
kun je meteen inschrijven voor
de vakopleiding tot Master

Hoe werkt het?
Deze studie omvat minimaal 15 EC’s
(Europese studiepunten) en duurt
ongeveer een jaar en bestaat uit
verplichte onderdelen en een keuze uit
facultatieve onderdelen.
Verplichte onderdelen
•

OMNI-Hypnoseopleiding (of
alternatief OMNI HypnoMed
Medische Hypnoseopleiding) (2
EC’s)

•

OMNI-Hypnotherapieopleiding (2
EC’s)

•

Afrondende mastervakken,
opdrachten en eindtoets (3 EC’s)

Specialisatieopleidingen
De vakopleiding wordt aangevuld
met een keuze uit de volgende
specialialisatieopleidingen voor
minimaal 8 EC’s).
•

HypnoKids (1 EC)

•

Neuroplasticiteit en HypnoWaving
(1 EC)

toegang tot de online studieomgeving
waar je studievorderingen worden
bijgehouden en je al kunt starten
met de aanvullende studie die voor
het diploma Master Hypnotherapeut

vakopleiding:
•

Ontwikkel je persoonlijke visie en
missie

•

Grondbeginselen van
argumenteren

•

Ethiek in handelen

Je rond de opleiding af met een

•

Kenmerken goed leiderschap en

online examen

leiderschapstijlen
Met deze studie is minimaal

Tijdsinvestering
Deze opleiding heeft ca. 200 uren
klassikaal onderwijs, ca 120 uur
zelfstudie ca. 40 praktijkuren, 9 online

een jaar gemoeid. Een aantal
specialisatieopleidingen worden
slechts een keer per jaar gegeven.

bijeenkomsten, 2 examens en 12 uren

Resultaat

intervisie.

Deze opleiding biedt een brede

Voor wie is deze opleiding

opleiding, waarbij belangrijke

Deze opleiding is zowel geschikt
voor mensen zonder specifieke
vooropleiding of mensen die als
therapeut werkaam zijn.
Inhoud van de Master Opleiding
Hypnotherapeut
Voor de inhoud van de OMNIHypnoseopleiding, de OMNI-

•

Havening Techniques® (2,5 EC)

verwezen naar de betreffende

•

Carcinos (1 EC)

opleidingspagina’s.

•

HypnoSlim (3 EC)

Voor de inhoud van de

•

activeFlow Aktieve Waak Hypnose
HypnoMed dag 3 en 4 (1 EC)

Aanvullende onderwerpen in de

benodigd is.

HypnoCell (1 EC)

•
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Hypnotherapeut. Je krijgt dan

•

(1 EC)

praktijkverslagen.

Hypnotherapieopleiding wordt

specialisatieopleidingen wordt
verwezen naar de betreffende
opleidingspagina’s.
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kerncompetenties op HBO niveau aan
bod komen.
Na deze opleiding kun je in tal van
maatschappelijke disciplines aan de
slag.

VAKOPLEIDING MASTER HYPNOTHERAPEUT
NIEUW

EENJARIGE VAKOPLEIDING
TOT MASTER HYPNOTHERAPEUT

WAT KRIJG JE
•
•
•

Een alomvattende opleiding
Diverse specilalisaties
17 Europese studiepunten

RESULTAAT
All-round vakspecialisat hypnose en
hypnotherapie.

VOOR WIE
Deze opleiding wordt op hbo-niveau
gegeven, er wordt aantoonbare ervaring
op hbo-werk- en -denkniveau gevraagd.

STUDIEBELASTING
Totale studiebelasting is 471 uur

ACCREDITATIE
Deze opleiding is op HBO niveau
geaccrediteerd voor 17 EC’s (17 Europese
studiepunten).  
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HYPNOSEOPLEIDING LESSTOF
Geschiedenis van hypnose

Hypnotherapie versus showhypnose

Trance management

Belangrijke momenten in de geschiedenis van
hypnose.

Tijdens de opleiding wordt uitgelegd waarin
hypnotherapie verschilt van showhypnose.

Hoe kunnen cliënten lang genoeg in hypnose
gehouden worden.

Wat is hypnose

Contra-indicaties

Wat is hypnose en hoe werkt het.
Wat is hypnose niet?

Welke contra-indicaties zijn er ten aanzien
van hypnose? Hoe moet daarmee worden
omgegaan?

Uitleg over wat hypnose niet is en de
misvattingen die er over hypnose zijn.

Verstandhouding met de cliënt

Hypnose en semantiek
Terminologie van hypnose. Welke woorden
kunnen beter wel en niet gebruikt worden in een
hypnosepraktijk.
Het voorgesprek
In belangrijke mate hangt het succes van
hypnose samen met een goed voorgesprek.
Dave Elman inductie
Dit is de meest overtuigende en efficiënte
methode om ca. 85% van alle cliënten specifiek
en herhaalbaar in hypnose te brengen.
Inductiemethoden
Bekende inductiemethoden om voldoende
uitgerust te zijn om met goed succes mensen in
hypnose te kunnen brengen.
Omgaan met de kritische factor
De kritische factor verhindert ons om in hypnose
te gaan. Wat is de kritische factor en hoe
omzeilen we deze filter van de menselijke geest?
Uitleg van het Mind Model
Op grond van het Mind Model kun je heel
eenvoudig hypnose aan iedereen uitleggen.
Hoe ziet een hypnosesessie eruit?
Wat zijn belangrijke onderdelen van een
hypnosesessie?
Structuur van positieve suggesties
Hoe een suggestie wordt opgebouwd en hoe
die op de juiste wijze en doelgericht tijdens de
sessie kan worden gebruikt.
De vier mentale houdingen
Wat zijn de vier mogelijke mentale houdingen ten
opzichte van een suggestie?
Voorzorgsmaatregelen
Er zijn een paar belangrijke zaken waar op moet
worden gelet bij hypnotherapie.

Over hoe de relatie met de cliënt wordt
opgebouwd, welke informatie aan de cliënt
gevraagd moet worden en wat tijdens een sessie
vermeden moet worden.
Het omgaan met een abreactie
Een abreactie (een emotionele uitbarsting) kan
heftig overkomen. OMNI leert hoe hiermee
omgegaan kan worden.
Suggestibilteit
Hoe gevoelig is een cliënt om in hypnose te
gaan.
Omgaan met weerstand en angst
Wat zijn de voornaamste oorzaken en
belemmeringen die ervoor zorgen dat een cliënt
niet in hypnose gaat?
De rol van het normale bewustzijn
Wat is de functie van het normale bewustzijn?
Welke taken vervult het normale bewustzijn?
De rol van het onderbewustzijn
Over de werking van het onderbewustzijn; de
functies van het onderbewustzijn en te weten
hoe veranderingen met behulp van hypnose in
het onderbewustzijn kunnen worden vastgelegd.
De rol van het autonome bewustzijn
Wat is de rol van het autonome bewustzijn?
Welke functies vervult het en waarom kunnen we
het niet rechtstreeks beïnvloeden maar kunnen
we er wel indirect invloed op uitoefenen?
De zeven regels voor transformatie
Met behulp van zeven eenvoudige, maar
belangrijke regels worden duidelijke richtlijnen
gegeven over hoe een positief resultaat bij een
cliënt gemaximaliseerd kan worden om de cliënt
zo goed mogelijk te helpen.
Hypnose met kinderen (inleiding)
Hoe breng je kinderen in hypnose, wat is het
verschil met volwassenen.
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Verdiepingstechnieken
Hoe kan de staat van hypnose verdiept worden.
Dieptes van trance
Het leren herkennen van trancestaten en het
testen ervan. Werken met somnambulisme en de
Esdaile staat.
Zelfhypnose (Light Switch)
Bijzonder krachtige zelfhypnosetechniek.
Groepshypnose
Hoe een hele groep in hypnose gebracht kan
worden.
Marketing
Welke mogelijkheden zijn er om je praktijk onder
de aandacht van potentiële clënten te brengen.
Formulieren
Voorbeeldformulieren voor gebruik in je eigen
praktijk.
Praktijkinrichting
Advies over de inrichting van de eigen praktijk.
Hoe kan worden omgegaan met bijvoorbeeld
kleuren, muziek en verdere inrichting.
Rechten en plichten
Actuele stand van zaken ten aanzien van het
wettelijke kader voor het voeren van een praktijk
als hypnotherapeut.
Directe suggestie hypnose
Met directe suggestie hypnose kun je werken
aan stoppen met roken, gewichtsmanagement,
stressmanagement, eenvoudige angsten,
verbeteren van sport- en leerprestaties.
Bijscholing, aanbevolen literatuur
Informatie over na- en bijscholing alsmede
relevante literatuur op het vakgebied.
Hypnose zonder medische of
psychologische kennis
Tijdens de opleiding wordt ingegaan op
vraagstukken zoals wat een hypnotherapeut wel
en niet kan aanbieden in de hypnosepraktijk
en wanneer ondersteuning van een (medische,
psychologische) professional moet worden
ingeroepen.

HYPNOSEOPLEIDING

“

Voor wat betreft Nederland en België (ik ben zelf Belg) moet de OMNI-Hypnosis opleiding worden beschouwd als “De
Universiteit onder de Hypnose-opleidingen”. Ik heb zelf vooraf ook andere opleidingen gevolgd waar de OMNI opleiding met
kop en schouder bovenuit steekt.

”

Peter de Groote

WAT KRIJG JE
•
•
•
•

Vier opleidingsdagen
Eén terugkomstmiddag
Handleiding in de Nederlandse taal
Scriptboek

RESULTAAT
In deze intensieve basisopleiding hypnose leer
je mensen in hypnose brengen, verdiepen,
werken met stoppen met roken, afvallen,
stressmanagement en meer.

VOOR WIE
Deze opleiding wordt op hbo-niveau
gegeven, er wordt aantoonbare ervaring
op hbo-werk- en -denkniveau gevraagd.

STUDIEBELASTING
Totale studiebelasting 60 uur
Er worden twee European Credits voor
gegeven.

ACCREDITATIE
Door KTNO geaccrediteerde bijscholing.
Deze opleiding is ISO 9001 geaccrediteerd.
Deze opleiding is door diverse beroepsverenigingen geaccrediteerd.

© HypnoseMentor 11

HYPNOTHERAPIEOPLEIDING LESSTOF

Toepassingen
ADD/ADHD

Oplossen van angsten en fobieën
Stap voor stap leren hoe met behulp van
hypnose angsten en fobieën doeltreffend kunnen
worden opgelost.
Therapeutische vergeving
Er wordt uitgelegd wat haat met een mens
kan doen en hoe negatieve emoties een
mens letterlijk ziek kunnen maken. Ook wordt
uitgelegd wat het belang is van vergeving en hoe
men daadwerkelijke vergeving door de cliënt
kan realiseren; ook in ogenschijnlijk onmogelijke
situaties.
STEMS
Er wordt uitgelegd hoe door middel van het
oproepen van emoties de staat van hypnose
kan worden ingeleid. Deze methode is in
het bijzonder geschikt voor diepgewortelde
problemen. Er wordt uitgelegd wanneer deze
methode toegepast kan worden en waar men op
voorbereid moet zijn.
Grey Room techniek
Wat is de grijze kamertechniek en wat is de
functie van deze techniek? Wanneer en hoe kan
deze techniek worden toegepast?
Ultra Heigt®
De student leert over de ultieme staat van
geavanceerde, metafysische hypnose,
gepatenteerd door Gerald F. Kein van OMNI.
Deze techniek mag alleen door OMNI-docenten
onderwezen worden. Deze bijzondere
metafysische staat van hypnose zorgt ervoor
dat de cliënt in een groot aantal van de
sessies in staat is om zonder tussenkomst van
de hypnotherapeut problemen op te lossen
op fysiek of mentaal vlak. De student krijgt
nauwgezette instructies hoe deze techniek
toegepast kan worden.
Gerald Keins ‘Universele Therapie’
De Universele Therapie omvat alle geleerde
hypnosetechnieken met uitzondering van
regressie. Al deze hypnosetechnieken worden
uitgebreid besproken aan de hand van
videobeelden van een echte hypnosesessie.

Er wordt uitgelegd hoe met behulp van een
gestructureerd proces diepliggende problemen
kunnen worden opgelost waar andere methoden
falen. Verder krijgt de student inzicht in waarom
andere methoden falen.
Regressie naar een vorig leven
Cliënten kunnen spontaan een regressie
naar een vorig leven beleven. Hoe kan een
hypnotherapeut daarmee omgaan? Wat zijn
de theorieën en alternatieve verklaringen ten
aanzien van deze vorm van regressie? Hoe kun je
hier therapeutisch mee werken?
Inner Child Work
Het doelgericht en therapeutisch werken met de
volwassen ‘ik’ in situaties die betrekking hebben
op het verleden.
Structuur, opbouw en schematisch overzicht van
een hypnosesessie
Gestalt hypnosetherapie
Dit omvat wat genoemd wordt de ‘stoelherapie’
(chair therapy). De student leert daarbij de grote
therapeutische waarde van het loslaten van oude
opgeslagen energie en hoe dat in de sessie te
realiseren is.
Partstherapie
Dit is de lesstof van de terugkomstochtend.
Partstherapie is een methode die zich baseert
op het feit dat in onze geest allerlei delen voor
ons werkzaam zijn, zoals een creatief deel, een
zorgzaam deel, een ijverig deel, een negatief
deel, een positief deel. Deze delen kunnen
verschillende doelen nastreven, waardoor de
cliënt problemen kan ervaren. Met behulp van
parts-therapie kunnen deze delen in een betere
harmonie tot elkaar worden gebracht.
Chronische pijnbestrijding
Er wordt uitgelegd hoe met behulp van hypnose
op een eenvoudige wijze pijn verminderd of
geëlimineerd kan worden. Er wordt ingegaan
op de vraag onder welke voorwaarden
pijnbestrijdingsmethoden toegepast kunnen
worden en wanneer niet. Pijn heeft een
belangrijke signaalfunctie; in de meeste gevallen
is samenwerking met medisch geschoolde
professionals van belang.

Stap voor stap regressie
Regressie is één van de essentiële technieken
die OMNI in haar training aanbiedt. De student
leert met behulp van deze hypnoanalysetechniek
gecompliceerde problemen snel en eenvoudig
op te lossen, waarbij de cliënt significante
verbeteringen kan ervaren. Uitgelegd wordt wat
het verschil is met directe hypnosetechnieken.

Snelle en flitsinducties
Er worden verschillende razendsnelle inducties
geleerd. Ook wordt uitgelegd hoe deze het beste
kunnen worden toegepast en waarom.

Angsten
Alcoholverslaving
Allergieën
Anorexia
Artritis
Bedplassen
Bloeddruk
Burn-out
Diabetes
Chronische pijn
Chronische vermoeidheid
Creativiteit
Depressie
Dyslexie
Emotionele stress
Epilepsie
Examenvrees
Forensische hypnose
Fibromyalgie
Gedragsproblemen
Gewichtsproblemen en eetstoornissen
Hoogsensitiviteit
Hoofdpijn en migraine
Nagelbijten
Noodgevallen hypnose
Focus en concentratie
Pijnbestrijding bij kanker
Kinderen
Menstruatieproblemen
Metafysische problemen
Nerveuze tics
Pijnbestrijding bij operaties
Opvliegers en menopauzeproblemen
Prikkelbaredarmsyndroom (PDS)
Pijnbestrijding
Pijnvrij bevallen
Posttraumatische stressstoornis
Regressie
Regressie naar vorig leven
Roken
Seksualiteit
Slaapproblemen
Sportprestaties
Stotteren
Stress
Studieproblemen
Tandenknarsen
Verslavingen

Regressie naar de oorzaak
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Verloren voorwerpen
Vruchtbaarheidsproblemen

HYPNOTHERAPIEOPLEIDING
“

“

I k kan in woorden niet beschrijven wat de opleiding allemaal teweeg heeft gebracht.
Inhoudelijk is de OMNI-opleiding alles wat ik zocht en meer. De kennis van de leerstof wordt verrijkt met persoonlijke ervaring,
audio- en videomateriaal welke perfect op elkaar zijn afgestemd. Alles samen geeft je de nodige tools om met een gedegen
kennis de eerste stappen te zetten als hypnotherapeut. De opleiding is stevig maar op geen enkel moment werd het zwaar of
vermoeiend en dat dankzij het uitgekiende programma en de prachtige manier van lesgeven.
Sterke punten: een sterke opleiding die focust op de zaken die echt belangrijk zijn.
Eens afgerond heb je alle tools nodig om aan de slag te gaan. De locatie is perfect voor deze opleiding en de kennis wordt
gedeeld op een professionele en boeiende manier.

”

WAT KRIJG JE
•
•
•
•

Drie opleidingsdagen
Eén terugkomstochtend partstherapie
Handleiding en scriptboek (Nederlandse taal)
Opname in de OMNI finder

RESULTAAT
In deze intensieve gevorderdenopleiding
hypnose leer je werken aan de oorzaak van veel
problemen met regressietherapie, Inner Child
Work, pijnbestrijding en veel meer.

VOOR WIE
Deze opleiding wordt op hbo-niveau
gegeven. Instroom alleen mogelijk met de
OMNI hypnoseopleiding of de OMNI
HypnoMed medische hypnoseopleiding.

STUDIEBELASTING
Totale studiebelasting 45 uur
Er worden twee European Credits (EC’s)
voor gegeven. Dit is een combinatie met de
hyposeopleiding een module van vier EC’s.

ACCREDITATIE
Door KTNO geaccrediteerde module.
Deze opleiding is ISO 9001 geaccrediteerd
Deze opleiding is door diverse beroepsverenigingen geaccrediteerd.
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HYPNOMED LESSTOF
Geschiedenis van hypnose

Verstandhouding met de patiënt

Zelfhypnose (Light Switch)

Belangrijke momenten in de geschiedenis van
hypnose.

Over hoe de relatie met de patiënt wordt
opgebouwd, welke informatie aan de patiënt
gevraagd moet worden en wat tijdens een sessie
vermeden moet worden.

Bijzonder krachtige zelfhypnosetechniek.

Wat is hypnose
Wat is hypnose en hoe werkt het.
Wat is hypnose niet?
Uitleg over wat hypnose niet is en de
misvattingen die er over hypnose zijn.
Hypnose en semantiek
Terminologie van hypnose. Welke woorden
kunnen beter wel en niet gebruikt worden in een
hypnosepraktijk.
Het medische voorgesprek
Verkort voorgesprek voor de medische praktijk.
Dave Elman inductie
Dit is de meest overtuigende en efficiënte
methode om ca. 85% van alle cliënten specifiek
en herhaalbaar in hypnose te brengen.
Inductiemethoden
Bekende inductiemethoden om voldoende
uitgerust te zijn om met goed succes mensen in
hypnose te kunnen brengen.
Omgaan met de kritische factor
De kritische factor verhindert ons om in hypnose
te gaan. Wat is de kritische factor en hoe
omzeilen we deze filter van de menselijke geest?
Uitleg Mind Model
Op grond van het Mind Model kun je heel
eenvoudig hypnose aan iedereen uitleggen.
Structuur van positieve suggesties
Hoe een suggestie wordt opgebouwd en hoe
die op de juiste wijze en doelgericht tijdens de
sessie kan worden gebruikt.
De vier mentale houdingen
Wat zijn de vier mogelijke mentale houdingen ten
opzichte van een suggestie?

Het omgaan met een abreactie
Een abreactie (een emotionele uitbarsting) kan
heftig overkomen. OMNI leert hoe hiermee
omgegaan kan worden.
Suggestibiliteit
Hoe gevoelig is een cliënt om in hypnose te
gaan.
Omgaan met weerstand en angst
Wat zijn de voornaamste oorzaken en
belemmeringen die ervoor zorgen dat een cliënt
niet in hypnose gaat?
De rol van het normale bewustzijn
Wat is de functie van het normale bewustzijn?
Welke taken vervult het normale bewustzijn?
De rol van het onderbewustzijn
Over de werking van het onderbewustzijn de
functies van het onderbewustzijn en te weten
hoe veranderingen met behulp van hypnose in
het onderbewustzijn kunnen worden vastgelegd.
De rol van het autonome bewustzijn
Wat is de rol van het autonome bewustzijn?
Welke functies vervult het en waarom kunnen we
het niet rechtstreeks beïnvloeden maar kunnen
we er wel indirect invloed op uitoefenen?
De zeven regels voor transformatie
Met behulp van zeven eenvoudige, maar
belangrijke regels worden duidelijke richtlijnen
gegeven over hoe een positief resultaat bij een
cliënt gemaximaliseerd kan worden om de cliënt
zo goed mogelijk te helpen.
Hypnose met kinderen (inleiding)
Hoe breng je kinderen in hypnose, wat is het
verschil met volwassenen.
Trance management

Voorzorgsmaatregelen
Er zijn een paar belangrijke zaken waar op moet
worden gelet bij hypnotherapie.
Hypnotherapie versus showhypnose
Tijdens de opleiding wordt uitgelegd waarin
hypnotherapie verschilt van showhypnose.
Contra-indicaties
Welke contra-indicaties zijn er ten aanzien
van hypnose? Hoe moet daarmee worden
omgegaan?

Hoe kunnen patiënten lang genoeg in hypnose
gehouden worden.
Verdiepingstechnieken
De cursist leert hoe de staat van hypnose
verdiept kan worden.
Diepte van trance
Het herkennen van de trancestaat en het testen
ervan.
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Directe suggestie hypnose
Met directesuggestiehypnose kun je werken
aan stoppen met roken, gewichtsmanagement,
stressmanagement, eenvoudige angsten,
verbeteren van sport- en leerprestaties.
Bijscholing, aanbevolen literatuur
Informatie over na- en bijscholing alsmede
relevante literatuur op het vakgebied.
Pijnbestrijding
De cursist leert hoe met behulp van hypnose
op een eenvoudige wijze pijn verminderd of
geëlimineerd kan worden.
Esdaile-staat
Er wordt uitgelegd hoe deze hypnosestaat
herkend kan worden en hoe de cliënt moeiteloos
uit deze staat teruggebracht kan worden. De
Esdaile-staat maakt een 100% anesthesie
mogelijk en is na het eenmalig aanleren slechts
in enkele minuten herhaalbaar te bereiken.
Snelle en flitsinducties
Er worden verschillende razendsnelle inducties
geleerd. Ook wordt uitgelegd hoe deze het beste
kunnen worden toegepast en waarom.
Zelfhypnose gevorderd
Deze techniek borduurt verder op de zelfhypnose
basis waarbij o.a. delen van het lichaam
pijnongevoelig kunnen worden gemaakt. Deze
techniek kan eveneens worden ingezet voor
pijnvrij bevallen.
Medische procedures
Technieken voor pijn- en angstbestrijding in de
medische setting voor tandartsen, pijnpoli’s etc.
Hoe kun je hypnose gebruiken om medische
ingrepen te doen zonder narcose?
Hypnose bij noodsituaties
Hoe is hypnose in te zetten tijdens ongevallen
en rampen? Wat kun je doen met hypnose voor
hulpverleners?
Verstandhouding opbouwen en
communicatie
Er wordt ingegaan hoe je in korte tijd een goede
verstandhouding kunt opbouwen met de patiënt
vanuit een positieve communicatie.

HYPNOMED MEDISCHE
HYPNOSEOPLEIDING

“

D eze opleiding is cum laude geslaagd: dikverdiende 10! Wat een goed verzorgde opleiding!! Erg veel geleerd in deze
vierdaagse cursus. Goede variatie tussen theorie en praktijk. De vaart zat er goed in, maar het was zo boeiend dat ik het
jammer vond dat de cursus afgelopen was. Maar duidelijk is wel dat HypnoseMentor veel te bieden heeft, dus ik ga hier
zeker vervolgcursussen volgen.
Sterke punten: Ina Oostrom is in Nederland een absolute autoriteit op het gebied van hypnose en hypnotherapie. Ze heeft
enorm veel kennis en ervaring en geeft daarnaast op een boeiende enthousiaste wijze les. Er was veel gelegenheid om
praktisch aan de slag te gaan. Ook de theorie wordt goed gegeven en ze geeft veel aanwijzingen (lectuur tafel met zeer
interessante artikelen en boeken) hoe je dit zelf kunt uitdiepen.
John van der Woude, arts

”

WAT KRIJG JE
•
•
•

Vier opleidingsdagen
Eén terugkomstmiddag
Studiehandleiding in de Nederlandse taal

RESULTAAT
In deze intensieve medische hypnoseopleiding
leer je omgaan met angst en pijn van patienten
en hoe je met eenvoudige technieken angst
en pijn kunt wegnemen.  

VOOR WIE
Deze opleiding wordt op hbo-niveau
gegeven, er wordt aantoonbare ervaring
op hbo-werk- en -denkniveau gevraagd.

STUDIEBELASTING
Totale studiebelasting 60 uur
Er worden twee European Credits voor
gegeven.

ACCREDITATIE
Door KTNO geaccrediteerde nascholing.
Deze opleiding is ISO 9001 geaccrediteerd
Deze opleiding is door diverse beroepsverenigingen geaccrediteerd.
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HYPNOCELL®

Werken op cel- en DNA-niveau, versneld herstel,
verwondingen spieren, ligamenten en pezen.
Problemen met (oude)littekens.
Burn-out en uitputting, verminderen bijwerking
geneesmiddelen, prestatieverbetering sport zoals
uithoudingsvermogen, versneld herstel bij operaties.

WAT KRIJG JE
•
•

Twee opleidingsdagen.
Studiehandleiding in de Nederlandse taal.

“

Mijn verhaal kent zoals elk levensverhaal
hoogte- en dieptepunten:
wereldkampioen, 20 jaar rugpijn, een hartaanval
op 35 jaar en een burn-out op 43 jaar.
Dit alles liet me zien: We moeten een team

RESULTAAT
In deze tweedaagse intensieve training word
je een HypnoCell® specialist. Je leert alles wat
je moet weten om cliënten te helpen sneller te
herstellen van verwondingen en operaties en hoe
je deze kennis kunt toepassen bij kanker, tumoren
en auto-immuunziekten.

AANVULLENDE INFORMATIE
Dit is een unieke opleiding. Deze opleiding is
ontwikkeld door Erich Walker. Op zijn 18e jaar
kreeg hij te horen dat hij rond zijn 25ste in een
rolstoel zou belanden. Hij legde zich er niet bij
neer en werd op zijn 25ste wereldkampioen
showdans.

VOOR WIE
Deze opleiding wordt op hbo-niveau gegeven,
er wordt aantoonbare ervaring op hbo-werken -denkniveau gevraagd. Verder heb je een
voorafgaande hypnoseopleiding nodig op
basisniveau. Ervaring met regressietherapie wordt
aanbevolgen.

STUDIEBELASTING
Totale studiebelasting 24 uur.
Er wordt één European Credit voor gegeven.

ACCREDITATIE
Door KTNO geaccrediteerde nascholing.
Deze opleiding is door diverse beroepsverenigingen geaccrediteerd.
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maken van lichaam, geest en hart. Anders
remmen we onszelf.
Erich Walker - docent HypnoCell®

”

HYPNOKIDS®

“

F antastische docent met een enorme
vakkennis en praktijkervaring. Dit kenmerkt
zich in alle aspecten van de opleiding: van de
gedrevenheid waarmee wordt gedoceerd, de
verscheidenheid aan didactisch materiaal en de

Vernieuwde hypnoseopleiding voor het werken
met kinderen.
Met bijzondere technieken zoals UltraHeight®,
Esdaile met kids, Jerry’s flash induction (Gerald
Kein) en regressie met kinderen.

prachtig vormgegeven en hoogst informatieve
hand-outs tot de aandacht voor de specifieke

WAT KRIJG JE

vragen van elke cursist. Een absolute aanrader
voor wie zich op een kwalitatieve manier in
hypnose wil verdiepen. De enorme vakkennis en
praktijkervaring van de docent zorgen voor een
hoogkwalitatieve opleiding. Specifieke vragen

•
•
•

Twee opleidingsdagen.
Studiehandleiding in de Nederlandse taal.
Flowcharts voor je sessies.

van cursisten worden steeds grondig behandeld
en de hand-out staat bol van de - prachtig
gestructureerde - informatie. Een absolute
topper in haar vakgebied!!!
Heike

”

RESULTAAT
Na deze bijzondere opleiding kun je werken met
hypnose en kinderen in alle leeftijden. Je weet
wat het verschil is met werken met volwassenen
en je krijgt tal van technieken aangereikt zoals
regressie, plaatsvervangende hypnose en nog
veel meer.

AANVULLENDE INFORMATIE
Deze opleiding is oorspronkelijk ontwikkeld
door Ina Oostrom in samenwerking met Sonya
Mosimann en in 2019 geheel vernieuwd door
Barbara Scholl.

VOOR WIE
Deze opleiding wordt op hbo-niveau gegeven,
er wordt aantoonbare ervaring op hbo-werken -denkniveau gevraagd. Verder heb je een
voorafgaande hypnoseopleiding nodig op
basisniveau. Ervaring met regressietherapie wordt
aanbevolgen.

STUDIEBELASTING
Totale studiebelasting 24 uur
Er wordt een European Credit voor gegeven.

ACCREDITATIE
Door KTNO geaccrediteerde nascholing.
Deze opleiding is ISO 9001 geaccrediteerd
Deze opleiding is door diverse beroepsverenigingen geaccrediteerd.
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NEUROPLASTICITEIT & HYPNO-WAVING®

Technieken vergelijkbaar met EMDR (Eye Movement
Desentization & Reprocessing) toepassen tijdens
hypnose. Een ‘gehele brein’ benadering in het
omgaan met de stressfactoren waarmee je cliënt
geconfronteerd wordt.

“

Veel informatie, heel praktisch. Zeer correcte
afhandeling van aanmelding, beantwoorden van
vragen enz. Sterke punten: deskundig, integer
en behulpzaam. Praktische tools.

WAT KRIJG JE
•
•
•
•

Twee opleidingsdagen.
Studiehandleiding in de Nederlandse taal.
Live demo’s.
Thema’s: depressie, burn-out, autisme,
tinnitus, procrastinatie, PTSS

RESULTAAT
Na deze tweedaagse opleiding heb je een waardevolle
tool in je gereedschapskist als hypnotherapeut.
Toepassingen: angsten en fobieën, rouwverwerking,
obsessieve-compulsieve stoornis, pijnbestrijding,
blokkades, verminderen van ongemakkelijke gevoelens
en herinneringen. Hypnose is ook bijzonder geschikt
voor kinderen, ouderen en sporters.

AANVULLENDE INFORMATIE
Je krijgt extra tools voor cliënten die moeite
hebben het hypnoseproces te accepteren, of
cliënten die moeite hebben het probleem los te
laten vanwege zogenaamde ‘ziektewinst’.

VOOR WIE
Deze opleiding wordt vernieuwd en accreditatie
op hbo-niveau wordt/is aangevraagd.
Behalve een voorafgaande hypnoseopleiding
wordt een hbo-werk- en -denkniveau gevraagd.

STUDIEBELASTING
Totale studiebelasting 24 uur
Na accreditatie van deze opleiding wordt 1 EC
gegeven.

ACCREDITATIE
Deze opleiding is op HBO niveau geaccrediteerd
voor 1 Europese Studiepunt (1 EC).
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”

CARCINOS

“

Wederom een fijne masterclass Carcinos.
Nieuwe technieken aangeleerd die uitgebreid
worden toegelicht in de manual.
Toepasbaar als ondersteuning van patiënten die
die kanker hebben en voor ernstig zieken, niet als
genezing! Gelukkig wordt dat regelmatig herhaald

Carcinos is het Griekse woord voor krab dat door
de arts Hippocrates werd gebruikt om tumoren
te beschrijven. Het woord Carcinos is gekozen
voor de verzameling van hypnosetechnieken
voor ondersteuning bij mensen die
geconfronteerd worden met kanker of een
andere (ernstige) ziekte.

in de masterclasses van HypnoseMentor. Wij zijn

WAT KRIJG JE

er om te ondersteunen.
Ik ga het geleerde deze week direct toepassen
bij een sessie.
HypnoKracht Rosmalen

”

•
•
•
•

Twee opleidingsdagen
Studiehandleiding in de Nederlandse taal
Live demo’s.
Scripts

RESULTAAT
Na deze bijzondere opleiding kun je
ondersteuning geven aan mensen die
geconfronteerd worden met ernstige ziekten zoals
bijvoorbeeld kanker.

AANVULLENDE INFORMATIE
Deze opleiding is ontwikkeld door Ina Oostrom.
In deze opleiding komt de light body tecniek aan
bod.

VOOR WIE
Deze opleiding wordt op hbo-niveau gegeven,
er wordt aantoonbare ervaring op hbo-werken -denkniveau gevraagd. Verder heb je een
voorafgaande hypnoseopleiding nodig op
basisniveau. Ervaring met regressietherapie wordt
aanbevolgen.

STUDIEBELASTING
Totale studiebelasting 24 uur
Na accreditatie van deze opleiding wordt 1 EC
gegeven.

ACCREDITATIE
Deze opleiding is op HBO niveau geaccrediteerd
voor 1 Europese Studiepunten (1 EC).
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HYPNOSLIM®
HYPNOSLIM & MAATWERK
IN VOEDING
Overgewicht is een van meest voorkomende
welvaartsziektes op dit moment. Afvallen is echter meer
Eetproblemen, eetstoornissen, overgewicht zijn
aan de orde van de dag. Snelle oplossingen, di ëten

zonder kennis van het metabolisme, voedingsgedrag
en meer zaken kunnen de problematiek op langere
termijn verergeren. HypnoSlim & Maatwerk in
Voedingbiedt een veelomvattend programma in
combinatie met hypnosetechnieken.

WAT KRIJG JE
•
•
•

Vijf lesdagen
Studiehandleiding in de Nederlandse taal
Handouts voor je zelf en je cliënten

dan het volgen van een dieet. Afvallen begint immers in
je hoofd. Logisch dus dat veel mensen hypnotherapie als
oplossing ontdekken.
Werken met problemen als overgewicht, eetstoornissen,
en andere voedingsgerelateerde problematieken
vormen een enorme uitdaging. Dit werk vereist een
multidisciplinaire aanpak, omdat eenzijdig met hypnose
of voedingsadviezen werken geen duurzame oplossing
biedt voor je cliënt, met andere woorden het werkt
niet of het werkt maar voor een bepaalde tijd. Er is
een holistische aanpak nodig om zowel lichaams- als
geestgericht te werken. Het is tijd voor maatwerk, om je
cliënt zo definitief te kunnen helpen een goed en gezond
gewicht te bereiken.

RESULTAAT
Na deze opleiding heb je kennis over voedingsgedrag,
stofwisseling, hormonen, stress en de invloed op
gewicht en kun je werken met specifieke problemen
zoals obesitas, diabetes mellitus, boulimia, binge eating
disorder, anorexia nervosa.

De HypnoSlim & Maatwerk in voeding
specialisatieopleiding maakt van jou in vijf dagen een
specialist die multidisciplinair op dit gebied aan de slag
kan gaan met gewicht- en voedingsproblemen. In deze
bijzondere specialisatieopleiding leer je toegepaste
hypnosetechnieken voor afvallen, eetstoornissen en
andere met voeding samenhangende problematieken
zoals anorexia, boulemia, diabetes, binge- eating

AANVULLENDE INFORMATIE
Deze opleiding biedt een holistische aanpak
op het gebied van eetproblemen. Geen snelle
oplossingen die uiteindelijk de problematiek
vergroten.

disorder en veel meer. Je leert de bijzondere rol van
het metabolisme en waarom het ene dieet voor een
geweldig kan werken, terwijl het voor de ander weinig
resultaat oplevert. Je leert dat wat voor de ene cliënt
heilzame voeding is, voor de andere cliënt dikmakend of
zelfs ziekmakend kan zijn. Je leert over voedingsgedrag,
verzuring van het lichaam en de invloed van hormonen

VOOR WIE
Behalve een voorafgaande hypnoseopleiding
wordt een hbo-werk- en -denkniveau gevraagd.

STUDIEBELASTING
De totale studiebelasting is 65 uur.

ACCREDITATIE
Deze opleiding is op HBO niveau geaccrediteerd.
Er worden drie Europese studiepunten aan
toegekend (3 EC’s).
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op gewicht. Je leert oorzaken herkennen over wat
succesvol afvallen in de weg staat. Verder wordt
gesproken over stress en het verband met overgewicht.
Docenten Annemiek Kruse en Marieke Peters

HYPNOTIC BEAUTY & CHARISMA

“

”Als mensen denken dat ze oud en kwetsbaar
zijn, dan zullen ze zich oud en kwetsbaar
gedragen.”
“Kom niet vast te zitten in wat onderzoekers

De hypnosetechnieken van HypnoticBeauty
& HypnoticCharisma maken jou en je cliënten
mooier danwel aantrekkelijker, jonger en
charismatischer.

omschrijven als ”de cyclus van teruggang,” blijf
actief en houd je brein bezig.
University of Exeter Medical School.
Krystal Warmoth

”

WAT KRIJG JE
•
•

Een halve dag opleiding in de Hypnotic
Beauty & Charisma technieken.
Alle digitale materialen van Hypnotic Beauty &
Charisma.

RESULTAAT
Na deze opleiding kun je Hypnotic Beauty &
Charisma aanbieden aan groepen.
Kan een boost geven aan je normale
hypnotherapiepraktijk.

AANVULLENDE INFORMATIE
Deze opleiding is ontwikkeld door Wendy Packer
en Ralph Benko van Hypnotic Beauty & Charisma
(Verenigde Staten).

VOOR WIE
Voor deze opleiding is behalve een
hypnoseopleiding te hebben gevolgd geen
andere vooropleiding vereist.

STUDIEBELASTING
Totale studiebelasting acht uur.

ACCREDITATIE
Deze opleiding is op HBO niveau geaccrediteerd
voor 1 Europese Studiepunt (1 EC).
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HAVENING TECHNIQUES

Havening, ook bekend als Amygdala Depotentiation
Therapy (ADT) is een snelle methode om trauma,
pijn, depressie, PTSS en nog veel meer in korte tijd
aan te pakken.

De arts Ronald Ruden is de bedenker van
The Havening Techniques, gevestigd in New
York, USA. Een neurowetenschapper en
onderzoeker Dokter Ronald Ruden en zijn
tweelingbroer Dokter Steven Ruden hebben
meer dan tien jaar aan Havening gewerkt. Ze

WAT KRIJG JE
•
•
•

Een tweedaagse opleiding in de Engelse taal
Studiehandleiding (Engelse taal)
Docent Stephen Travers

behandelden duizenden patiënten en kregen
steeds verbazingwekkende levensveranderende
resultaten met hen. In 2009 publiceerde Dr.
Ronald Ruden zijn boek ‘When The Past is
Always Present’ dat wetenschappelijk verklaart
hoe trauma’s neurologisch gecodeerd worden
in de hersenen. Havening is ook bekend als

RESULTAAT
Leer om succesvol en in bijzonder korte tijd te werken
met allerlei problemen rondom angst, trauma, pijn,
depressie en meer.

AANVULLENDE INFORMATIE
De Havening Techniques Training zit vol met live
demonstraties, de nieuwste neurowetenschappen
en je leert hoe je snel, duurzaam en fenomenale
resultaten kunt bereiken om je cliënten te helpen.

VOOR WIE
Deze opleiding komt voor het eerst naar
Nederland. Voor het volgen van deze opleiding is
geen hypnoseopleiding als vooropleiding vereist.

STUDIEBELASTING
Totale studiebelasting (inclusief
accreditatieproces) is 64 uur.

EXTRA
Deze opleiding is op HBO niveau geaccrediteerd
voor 2,5 Europese Studiepunten (2,5 EC’s).

22 https://hypnosementor.nl/nieuwsbrief/

Amygdala Depotentation Therapy (ADT).

ACTIVEFLOW®
AKTIEVE WAAK HYPNOSE
In tegenstelling tot de veelgebruikte
ontspanningshypnose bereikt de Aktieve Waak
Hypnose hypnotische fenomenen door middel

activeFlow® Aktieve Waakhypnose (AAH)
betekent het in hypnose brengen en gebruiken
van hypnose door middel van bewegingen,
bijvoorbeeld door te trappen op een fietstrainer.

van monotone bewegingen. Voor de inductie
en de ondersteuning van activeFlow® hypnose
worden woorden gebruikt als ‘meer wakker’,
‘helderder en duidelijker’, ‘actief’, ‘alert’, ‘ je
benen bewegen automatisch’.

WAT KRIJG JE
•
•
•
•

2 Opleidingsdagen in de Engelse taal
Studiehandleiding in de Nederlandse taal
Live demo’s
Docent Claude Ribaux

RESULTAAT
Na deze opleiding kun je met tal van problemen aan
de slag op een vernieuwende manier van in hypnose
brengen. Met ook aandacht voor persoonlijke coaching,
verbeteren van prestaties, beter sollicteren en veel
meer.

AANVULLENDE INFORMATIE
Het seminar is afgestemd op personen die de
mogelijkheid hebben om kort na de training
gebruik te maken van wat ze hebben geleerd in
hun professionele omgeving.

VOOR WIE
Het is een waardevolle aanvulling voor diegenen
die hypnose-, NLP- of soortgelijke opleidingen
hebben gevolgd of die communicatie- of
psychotherapie- of soortgelijke kwalificaties
hebben gestudeerd op het gebied van coaching,
consulting, training of therapie.

STUDIEBELASTING
Totale studiebelasting 26 uur.

ACCREDITATIE
Deze opleiding is op HBO niveau geaccrediteerd
voor 1 Europese Studiepunten (1 EC).
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LINKS

URL Beschrijving
Voor hypnoseopleidingen in de Nederlandse en Engelse taal.
https://hypnosementor.nl Voor het maken van hypnotherapieafspraken op locatie in Oosterhout (NB).
https://www.schoolofjoy.nl Website van Ayla Oostrom - voor het maken van hypnotherapieafspraken
in Amsterdam
https://hypnosecommunity.nl Website met gratis audio’s, video’s, zelfhelptechnieken en allerlei informatie
over hypnose
https://omnifinder.net Vind OMNI hypnotherapeuten wereldwijd
https://omnihypnosis.net De officiële website van OMNI Hypnosis Training Center wereldwijd
https://www.omnihypnosis-us.com De officiële website van OMNI Hypnosis Training Center in de VS
https://hypnosekongress.net Jaarlijks hypnosecongres in Zürich
https://ngh.net National Guild of Hypnotists - jaarlijks congres in Marlborough
https://htlive.net Hypno Thoughts Live - jaarlijks hypnosecongres in Las Vegas
https://hypnobizeurope.com Hypnosecongress in Europa
https://excellenceinhypnosisaward.com Website over de jaarlijkse uitreiking van de Gerald F. Kein OMNI Award for
Excellence in Hypnosis
https://ktno.nl Kwaliteit en Toetsing Natuurgerichte Opleidingen (KTNO) is een online platform
voor kwaliteitsborging van vakopleidingen, modules en bij- of nascholingen
in het particulier onderwijs, met ruime ervaring in complementaire
gezondheidszorg (CAM-zorg).
https://catcollectief.nl Het CAT (Collectief Alternatief Therapeuten) is een multidisciplinaire
beroepsorganisatie voor alternatieve therapeuten.
https://sbvh.org De Zwitserse beroepsvereniging voor hypnotherapie (Schweizerische
Berufsverband für Hypnosetherapie) ondersteunt baanbrekend wetenschappelijk
neurologisch onderzoek op het gebied van hypnose. Daarbij worden de
hypnosetechnieken toegepast die tijdens de opleiding van Hypnosementor/
OMNI Hypnosis Training Center worden aangeleerd.
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EEN EIGEN PRAKTIJK STARTEN

BEROEPSVERENIGINGEN

Na het volgen van de OMNI-hypnose en
-hypnotherapieopleiding kun je een eigen praktijk
starten als hypnotherapeut. Daarbij komen een
aantal wettelijke vereisten kijken. Wat is minimaal
nodig voor een eigen praktijk.

De opleidingen die HypnoseMentor/OMNI Hypnosis
Training Center aanbiedt zijn door diverse beroepsverenigingen geaccrediteerd. Soms als module, soms
als bij- en nascholing door KTNO.

Inschrijving Kamer van Koophandel
Na het volgen van de opleiding, voor zover je
nog geen eigen praktijk hebt, is de eerste stap
inschrijven bij de Kamer van Koophandel. Daarbij
dien je jezelf aan te melden als zorgaanbieder.
Bij het voeren van een eigen praktijk krijg je
een aantal verplichtingen zoals het voeren
van een administratie en het voldoen aan de
belastingwetgeving.
Wet Kwaliteit, Klachten, Geschillen in de Zorg
(WKKGZ)
Deze wetgeving richt zich op het waarborgen van
kwaliteit in de praktijkvoering. Als zorgverlener
dien je te zijn aangesloten bij een erkende klachten tuchtrechtinstantie. Om daarbij ingeschreven
te worden heb je ook een beroeps- en
bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering nodig. De
beroepsvereniging kan je helpen om hieraan te voldoen.
AVG wetgeving
Daarnaast dien je allerlei zaken rondom de
privacy van je cliënten in orde te hebben. Je
krijgt gezondheidsinformatie over je cliënten en
dat vereist extra maatregelen. Ook hierbij kan de
beroepsvereniging je helpen.

KTNO.nl
KTNO is een accrediteringsinstantie die onze
opleidingen accrediteerd. Als zorgaanbieder kun je bij
KTNO een gratis account aanmaken, waarbij je inzicht
krijgt in diverse opleidingsinstituten en met ingang
van 2019 ook inzicht krijgt in de aangeboden kwaliteit
door middel van een nieuw ingevoerd systeem van
waardering van de studenten.
Catcollectief.nl
Het Catcollectief is een van de beroepsverenigingen
die de combinatie OMNI-hypnoseopleiding en OMNIhypnotherapieopleiding hebben geaccrediteerd.
Na deze opleiding kun je je bij het Catcollectief als
therapeut inschrijven.
Deze beroepsvereniging is bijzonder actief
voor haar leden en ondersteunt hen door o.a.
informatieoverdracht, kant-en-klaar formulieren zoals
bijvoorbeeld de behandelovereenkomst, algemene
voorwaarden etc., waardoor het voldoen aan alle
hiernaast genoemde wettelijke vereisten een stuk
gemakkelijker wordt en veel minder tijd kost.
Het Catcollectief deelt de therapeuten in
verschillende categorieën in.
Laat je hierover informeren door het Catcollectief.

Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO)
Deze wet regelt een aantal zaken zoals het goed
en eerlijk informeren van je cliënt. Je cliënt moet
toestemming geven voor de behandeling (informed
consent). De cliënt moet de zorgaanbieder goed
en eerlijk informeren over zijn/haar gezondheid.
De zorgverlener heeft een wettelijke geheimhoudingsplicht. De cliënt heeft recht op informatie,
inzage dossier, bescherming van privacy en
de zorgaanbieder heeft een plicht tot goede
dossiervorming.
Wet Toetreding Zorgaanbieder (Wtza)
Als zorgaanbieder ben je met ingang van 1 juli 2020
verplicht om je aan te melden bij het Ministerie
van Volksgezondheid, Welzijn en Sport voordat je
met de zorgverlening mag starten. https://www.
meldennieuwezorgaanbieders.nl/
Let op: Wettelijke vereisten zijn onderhevig aan
verandering. Aan bovenstaande informatie kunnen
geen rechten worden ontleend.
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ALGEMENE INFORMATIE OVER DE OPLEIDINGEN
Garantieregeling
Mocht de student om welke reden dan ook op de
eerste dag tijdens de lunchpauze aangeven, dat
hij/zij niet tevreden is en verder niet wenst deel
te nemen aan de opleiding, dan is het voldoende
om de uitgereikte materialen in te leveren en
wij storten dan de volledige kosten terug op de
rekening met aftrek van de inschrijfkosten.
Verder garanderen wij dat een alumni OMNIstudent die live heeft deelgenomen aan
de hypnose, hypnotherapie of HypnoMed
hypnoseopleidingopleiding voor een bedrag van
€ 100 per dag opnieuw kan deelnemen onder de
voorwaarde dat de opleiding niet is volgeboekt;
het betreft in principe een last minute boeking.
Dit beleid is ingevoerd om een bijdrage te
leveren aan de continuïteit van het welslagen van
alle deelnemers en is wereldwijd van toepassing.
Het kan zijn dat er andere tarieven gelden in
andere opleidingscentra. Voorinschrijving vindt
plaats door middel van een e-mail. Definitieve
inschrijving vindt plaats één week voorafgaand
aan de opleiding. Deze regeling geldt eveneens
voor de hypnose- en hypnotherapieopleiding
bij andere opleidingslocaties wereldwijd met
uitzondering van de partstherapiedag en de
HypnoMed medische hypnoseoleiding. De
partstherapiedag en de HypnoMed betreffen
unieke opleidingen die alleen in Nederland
worden gegeven.
Algemene voorwaarden
Op de in deze brochure beschreven opleidingen
zijn de algemene voorwaarden van OMNI
Hypnosis Training Center Netherlands/ HypnoseMentor van toepassing.
https://hypnosementor.nl/home/contact/
algemene-voorwaarden/
Copyright verklaring
Elke deelnemer aan één van onze opleidingen
wordt gevraagd om een copyright verklaring te
ondertekenen, waarmee wordt verklaard dat het
intellectueel eigendomsrecht van het materiaal
en in het materiaal beschreven technieken
bij OMNI Hypnosis Training Center® en/of
rechthebbenden berusten.
Inschrijving, inschrijfkosten en
annulering
Na inschrijving ontvangt de student/cursist/
deelnemer een factuur voor de inschrijfkosten.
Deze factuur dient binnen 14 dagen na ontvangst
van de factuur betaald te worden op rekeningnummer IBAN Nl26 RABO 011.22.63.992 ten
name van HypnoseMentor.
Tot veertien dagen na aanmelding heeft de
deelnemer het recht de cursus kosteloos te
annuleren. Voorts kan de opleiding tot zeven
dagen vóór aanvang geannuleerd worden in
geval van onvoldoende deelnemers, ziekte of

overmacht, waarbij de deelnemer het recht
heeft op teruggave van het cursusgeld met
uitzondering van het bedrag van aanbetaling,
welk bedrag als kosten in rekening wordt
gebracht. Ca. drie weken voorafgaand aan de
eerste opleidingsdag ontvangt de deelnemer
een factuur voor het resterende bedrag van
de opleiding. Het verschuldigde bedrag dient
voorafgaand aan de 1e opleidingsdag op de
rekening van HypnoseMentor te zijn gestort of
contant op deze eerste dag te worden betaald.
Bij annulering binnen zeven dagen vóór
aanvang van de opleiding/cursus/workshop
is aan HypnoseMentor het volledige bedrag
verschuldigd (eveneens alle termijnen mocht
voor deelbetaling zijn gekozen). In geval van
ziekte of overmacht bestaat de mogelijkheid om
deel te nemen aan een volgende training onder
voorwaarde dat de opleiding zeven dagen vóór
aanvang nog niet is volgeboekt. Tevens bestaat
de mogelijkheid om iemand anders te laten
deelnemen, in dat geval worden de certificaten
opgesteld op naam van de vervanger en wordt
een bedrag van € 50,– in rekening gebracht voor
administratiekosten. HypnoseMentor behoudt
zich het recht voor om deelnemers te weigeren
zonder opgaaf van redenen.
Bij minder dan vier deelnemers of overmacht
behoudt HypnoseMentor het recht voor om te
annuleren. HypnoseMentor kan daarbij niet
aansprakelijk worden gesteld voor kosten van
die door de deelnemer zelf zijn gemaakt zoals
bijvoorbeeld reis- en verblijfskosten.
Klachtenregeling
HypnoseMentor is verplicht om klachten welke
voortvloeien vanuit de opleidingen die onder de
handelsnaam OMNI Hypnosis Training Center®
Netherlands worden gegeven en waarbij voor
de student geen bevredigende oplossing wordt
gevonden, binnen 30 dagen te melden aan
het hoofdkantoor van OMNI Hypnosis Training
Center® in Zurich/Zwitserland. OMNI Hypnosis
Training Center® Zurich/Zwitserland komt dan
met een bindend advies om de klacht op te
lossen.
Cursusmateriaal
De student ontvangt tijdens de opleiding een
cursusmanual met de benodigde scripts in de
Nederlandse taal tenzij anders vermeld.
Certificering en nazorg
De student dient aan de volgende voorwaarden
te voldoen om voor het diploma of certificaat in
aanmerking te komen:
•
•

Persoonlijke aanwezigheid tijdens de
cursusdagen
Het voldoen aan de eventuele
huiswerkopdrachten.
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•

•
•
•
•

Het ondertekenen van een copyrightverklaring dat het intellectueel
eigendomsrecht van het cursusmateriaal
en in het cursusmateriaal beschreven
technieken bij OMNI Hypnosis Training
Center® berusten
Geen beeld-, audio- of video-opnamen te
maken tijdens de opleiding
Daar waar van toepassing het deelnemen
aan het examen en het voldoen aan de
exameneisen
Het invullen van een evaluatieformulier.
Het aantonen bij de opleidingen die op
hbo-niveau zijn dat men beschikt over een
denk- en werkniveau op hbo-niveau, hetzij
door een diploma vanaf mbo-4 niveau,
hetzij door middel van een CV waarin dat
wordt aangetoond.

Kwaliteitsbewaking
HypnoseMentor/OMNI Hypnosis Training Center®
Netherlands conformeert zich aan de eisen zoals
die gesteld worden door het Centraal Register
Korte Beroepsopleidingen (CRKBO) en is met
ingang van 4 maart 2013 vrijgesteld van BTW
voor beroepsopleiding. OMNI conformeert zich
aan de volgende beginselen:
•
Zorgvuldigheidsbeginsel
•
Rechtszekerheidsbeginsel
•
Kenbaarheidsbeginsel
•
Redelijkheidsbeginsel
•
Betrouwbaarheidsbeginsel
Daar wordt uiting aan gegeven op de volgende
wijze:
Het geven van betrouwbare eenduidige
informatie via alle brochures en websites.
De cursus en de docent worden geëvalueerd
door middel van een evaluatieformulier dat
de cursist na afloop invult en waarbij de
evaluatie per klas 75% of hoger moet scoren.
Bij een lagere score worden de docent en
OMNI Hypnosis Training Center® Netherlands
geëvalueerd door het kantoor in Zurich, waarbij
o.a. besloten kan worden tot hertraining of
supervisie.
De docenten van OMNI Hypnosis Training
Center® zijn gecertificeerd door het
hoofdkantoor van OMNI en worden regelmatig
bijgeschoold.
Op het inschrijfformulier van de cursus worden
de rechten en plichten van de student helder
benoemd.

Hoe maak ik een keuze tussen

VEELGESTELDE VRAGEN

verschillende hypnoseopleidingen?
Wij adviseren om van de betreffende
instituten de studiegidsen te downloaden en
een vergelijking te maken op grond van het
inhoudelijke aanbod en daarnaast ook een
vergelijking te maken ten aanzien van reputatie,
kwaliteit, verdiepingsmogelijkheden en
ondersteuning na de opleiding.
Hoeveel studenten passen datgene dat ze
geleerd hebben succesvol toe?
Hoe effectief zijn ze in hun werk?
Hebben ze hetgeen ze geleerd hebben kunnen
toepassen in hun praktijk en zijn ze ook
financieel succesvol? Stel de volgende vragen:
Hoe goed zijn de docenten/instructeurs
opgeleid en over hoeveel ervaring beschikken
ze?
•
Wat is hun opleidingsachtergrond en
getuigschrift?
•
Is er kwaliteitscontrole ten aanzien van de
docenten?
•
Welke feedback geven de studenten?
•
Wordt de feedback onafhankelijk geverifieerd en gepubliceerd?
•
Zijn er ook artsen, tandartsen, psychologen en psychiaters die de opleiding
aanbevelen?
Wij beschikken over dergelijke referenties.

Waarom zou ik kiezen voor de OMNI-hypnoseopleidingen?
•
•
•
•
•
•

OMNI Hypnosis Training Center® heeft meer dan 40 jaar ervaring in hypnose en
hypnotherapie.
Wij doen niets anders dan het geven van hypnoseopleidingen.
Wij zijn het eerste opleidingsinstituut in de wereld met een ISO 9001 certificering
voor kwaliteit.
Wij beschikken over een groot internationaal netwerk en hebben een bijzonder
goede reputatie wereldwijd.
Opvolging bij de locale opleidingsinstituten is gegarandeerd.
Wij schenken veel aandacht aan nazorg.

Zijn de opleidingen erkend?

Wat is het niveau van de

De opleidingen zijn door diverse beroepsverenigingenerkend. Meer informatie
hierover is te vinden op onze website bij de
diverse opleidingen. De opleidingen worden
geaccrediteerd door KTNO.nl

opleidingen?
De meeste van onze opleidingen zijn op
hbo-niveau en er worden European Credits Europese studiepunten aan toegekend.

Is er btw-vrijstelling mogelijk?

Is hypnose evidence-based?

HypnoseMentor/OMNI Hypnosis Training Center®
Netherlands is sinds 4 maart 2013 voor
beroepsopleidingen vrijgesteld van BTW op
grond van een positieve accreditatie door
CPION en opgenomen in het Centraal Register
Kort Beroepsonderwijs (CRKBO). Particulieren
en bedrijven met btw-vrijstelling kunnen een
factuur zonder btw krijgen.

De klinische successen van hypnose zijn goed gedocumenteerd.
Tot voor kort was er een lancune ten aanzien van wat er in de hersenen
gebeurt. Een project van de Universiteit van Zürich heeft In een eerste fase
de hersenen van 50 proefpersonen gescand met functionele magnetische
resonantie fMRI in twee verschillende trance-dieptes. Beide trance-dieptes
zijn neurologisch aangetoond. De onderzoekers volgen de methodes van in
hypnose brengen zoals deze procedureel zijn vastgelegd in het door OMNI
Hypnosis Training Center vastgelegde ISO 9001 processchema.

© HypnoseMentor 27

DAVE ELMAN

GERALD KEIN

De man – de legende! (1900-1967)
Aan Dave Elman hebben
we naast de bekende Dave
Elman inductie vele andere
belangrijke vorderingen in de
moderne hypnotherapie te
danken.
Dave Elman gaf aan
duizenden artsen,
tandartsen, psychiaters en
psychologen les, daarnaast
hielp hij op effectieve en
efficiënte wijze duizenden
mensen van hun problemen af. Hij staat bekend
om zijn snelle methoden waardoor hij gewenste
veranderingen bij zijn cliënten tot stand kon
brengen.
Een meester in snelle hypnose en efficiënte
therapiemethoden. Een genie die ons in staat
heeft gesteld om vandaag de dag successen te
bereiken met behulp van hypnose die tot voor
kort nog onmogelijk leken te zijn en die velen
nog steeds voor onmogelijk houden.
Directe snelle methoden waren zijn
handelsmerk.
De eenvoud van zijn methoden en vooral de
resultaten ervan overtuigen zelf de grootste
twijfelaars en doen de kritiek verstommen.
Duizenden artsen, tandartsen, psychologen
en psychiaters waren zijn studenten. Hij is de
auteur van de klassieker “Hypnotherapie”.
Meer informatie via www.davelman.net
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“

Ik werk al lange tijd in dit vak, al
sinds ik een jonge man was. De
evolutie

van

hypnose

verloopt

eigenlijk zeer traag. In mijn visie is
hypnose een belangrijk instrument
om mensen te helpen.
Gerald Kein

”

Vanaf jongs af aan was Gerald (Jerry) Kein (19392017) gefascineerd door hypnose. Hij studeerde
af aan Rollings College in Winter Park, Florida en
kwam in het bezit van een onderwijsbevoegdheid.
Op jonge leeftijd kwam hij in contact met Elman. Hij
was een van de weinige niet-medisch opgeleide
mensen die door Elman werden getraind.
Het werk van Kein op het gebied van hypnose
is opmerkelijk. In 1979 richtte hij het OMNI
Hypnosis Training Center op. Dit is vandaag
de dag een van de bekendste instituten op
het gebied van directe hypnose ter wereld. Hij
trainde duizenden hypnotherapeuten in meer
dan 80 landen. Professionals van over de hele
wereld volgden zijn training; inclusief artsen,
tandartsen, psychologen en therapeuten.
Na zijn pensionering in 2015 is het OMNI
Hypnosis Training Center overgenomen door
Hansruedi Wipf uit Zwitserland. Hij zorgt ervoor
dat het levenswerk van Kein zorgvuldig wordt
doorgegeven. In 2017 is Jerry overleden.

OMNI staat voor solide hypnotherapie
Waar ter wereld je ook deelneemt aan een OMNIhypnoseopleiding, je krijgt dezelfde leerinhoud van
de hoogste kwaliteit.
Elke docent heeft zijn eigen stijl, maar we zijn
verenigd door een gezamenlijke identificatie met
OMNI als merk en zijn filosofie.
Binnen zeven dagen (OMNI-hypnoseopleiding
en OMNI-hypnotherapieopleiding) introduceren
we zelfs complete beginners in de geavanceerde
technieken. We overtuigen ook gevestigde
hypnose-experts dat ons opleidingsprogramma
veel waardevolle aspecten biedt voor hen om
hun therapeutische vaardigheden naar een hoger
niveau te tillen.
Talloze ervaren hypnotherapeuten en zelfs een
hypnosedocent bevestigden dat ze op een zeer
compacte en gestructureerde manier heel veel
praktische kennis en expertise hebben kunnen
opdoen.
OMNI staat voor “gemakkelijk te leren en toe te
passen”. Wij zijn ervan overtuigd dat hypnose en
therapie van vitaal belang zijn. Dat is te danken
aan Dave Elman en Jerry Kein. Als hypnose wordt
gepresenteerd als iets elitairs en ingewikkelds dat
alleen door lange studies kan worden verworven,
belemmert het de voortgang en acceptatie van
hypnose. Hypnotiseren is gemakkelijk. Accepteer
niets anders.
Onze studenten leren op de eerste dag
te hypnotiseren en in de loop van zeven
dagen veranderen ze in zelfverzekerde
hypnotherapeuten. We onderwijzen hen in de
toepassing van OMNI-hypnotsetherapieën die ook
gemakkelijk te leren zijn.

OMNI HYPNOSIS TRAINING CENTER®

Wat is bijzonder aan de OMNI hypnoseopleidingen?
• Als eerste wereldwijd het ISO certificaat niet
alleen voor de opleiding, maar ook voor het
hypnotherapieproces.
• De OMNIfinder (www.omnifinder.
net), de wereldwijde databank gratis
toegankelijk voor alle opgeleide OMNI
Hypnotherapeuten.
• Het Edu-Platform - een online platform waar
je live opgenomen hypnosesessies kunt
bekijken in tal van talen zoals Engels, Duits,
Nederlands, Frans en Braziliaans.
• OMNI is in 1979 opgericht en heeft
inmiddels meer dan 40 jaar ervaring
in hypnoseopleidingen en is daarmee
wereldwijd de marktleider.
• OMNI behoudt een persoonlijk karakter
door de decentralisatie via locale
opleidingscentra.
• Wereldwijd netwerk
• Internationaal erkend.
• De hypnosetechnieken zijn in een
grootschalig onderzoek getest door
wetenschappers van de Universiteit van
Zurich en daarmee evidence-based.
Hansruedi Wipf is CEO van Hypnose.NET
GmbH en OMNI Hypnosis Training Center®.
Hij spreekt vijf talen vloeiend, groeide op in
Zwitserland, Brazilië en de VS, studeerde politieke
wetenschappen aan de Emory University in
Atlanta, was voormalig luitenant van het Zwitserse
leger en coureur gedurende vier seizoenen in het
Braziliaans coureurskampioenschap.
Hij is een internationaal actieve spreker en
organiseert internationale workshops en seminars,
werkt met veel professionele atleten en heeft hij
zijn eigen hypnosecentrum in de buurt van Zürich
/ Zwitserland. Zijn persoonlijke motto: “Passie voor
een gezonde geest”.
Auteur van “Hypnose - Gezondheid en genezing
op een natuurlijke manier”
en “Zelfhypnose - De
natuurlijke weg naar
zelfgenezing” bij Giger
Verlag, uitgever van het
internationale hypnose
tijdschrift “HypnoMag”,
mede-organisator van
het Hypnose Congres
Zürich.
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AYLA OOSTROM
Ayla Oostrom is eigenaar en
directeur van School of Joy.
Zij is gecertificeerd OMNIhypnotherapeut en gecertificeerd
OMNI-docent.
Daarnaast is zij gespecialiseerd
in het begeleiden van volwassenen
en kinderen om hen vanuit hun
eigen authenticiteit in hun kracht te
zetten.
Zij heeft veel ervaring op het gebied
van gedrag- en leerproblemen
vanuit haar achtergrond uit het
basisonderwijs.
Daarnaast heeft zij ervaring
met het werken met mensen uit
andere culturen. Zij heeft diverse
opleidingen gevolgd waaronder
over geweldloze communicatie en
deze kennis weet zij in te zetten in
combinatie met de hypnotherapie.
Ayla: “In mijn werk als
hypnotherapeut zet ik mijn kennis
over geweldloze communicatie in
om inzicht te krijgen in wat je echt
zou willen veranderen in je leven.
Ik ga uit van jouw kracht als uniek
persoon en begeleid jou bij het zelf
oplossen van jouw probleem. Mijn
doelstelling achter dit werk is om
jou in contact te brengen met je
eigen vreugde en creativiteit.”

)

School of Joy
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DOCENTEN

INA OOSTROM
Ina Oostrom is eigenaar en
directeur van HypnoseMentor en
OMNI Hypnosis Training Center®
Netherlands. Zij is (internationaal)
spreker en OMNI-docent
hypnotherapie.
Over Hypnose zegt Ina Oostrom:
“Het hypnosevak heeft mij gegrepen
door de unieke mogelijkheden die
het biedt om in korte tijd positieve
duurzame veranderingen in lichaam
en geest te bewerkstelligen. Ik zie het
als mijn missie om mensen te helpen de
krachtbronnen te mobiliseren die van
nature al aanwezig zijn. De kracht van
hypnose zie ik keer op keer bewezen
in de positieve veranderingen bij mijn
cliënten.”
In 2015 ontving ze de internationale
onderscheiding The Gerald Kein
Award for Excellence in Hypnotism.
In 2016 publiceerde zij haar
boek Hypnosis the Key to SelfEmpowerment dat met veel
internationale lof is ontvangen.
In 2017 begeleide zij Mirjam
Borsboom met hypnose gedurende
een operatie zonder narcose waarbij
een goedaardig knobbeltje uit de
borst van Mirjam werd verwijderd.
Deze ervaring is beschreven in het
boek ‘Operatie met hypnose‘. Vanuit
haar bijzondere kennis over medische
hypnose, technieken om met hypnose
te opereren, adviseert zij ziekenhuizen
in de toepassing van hypnose.
In 2019 ontving zij de hoge
internationale onderscheiding van de
National Guild of Hypnotists Order
of Braid en is zij lid geworden van de
Council Order of Braid.
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HYPNOSE DE SLEUTEL TOT EIGEN KRACHT

“

Review van NBD Biblion (Nederlande Bibliotheek Dienst):
In hypnose zijn betekent in een staat van
geconcentreerde aandacht zijn, waarbij het kritisch en

Dit boek beschrijft de enorme
kracht van hypnose voor
persoonlijke transformatie en de
invloed ervan op onze mentale en
fysieke gezondheid.

analytisch denken minder betrokken is. Hierdoor zijn

De auteurs ontrafelen de werking
van ons brein in relatie tot
bewustzijn en illustreren de helende
kracht van hypnose. Bovendien
rekenen ze af met de misvattingen
die over hypnose bestaan.

vragen voor hypnose als zeer bruikbaar instrument om

Hypnose is niets exotisch, maar
een natuurlijk staat van diepe,
krachtige concentratie!
Dit boek helpt jong en oud de
verbazingwekkende werking van
hypnose te ontdekken die op talloze
gebieden effectief is.
Een aanrader voor wie wil
begrijpen wie hij is en wat hij
werkelijk voelt.
De combinatie van
wetenschappelijk onderzoek,
kwantumfysica en speciale
aandacht voor kinderen en
senioren maakt dit boek extra
bijzonder.
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traumatische ervaringen die opgeslagen zijn in het
onderbewustzijn beter toegankelijk en daardoor door
middel van suggesties beter te behandelen. De auteurs,
twee hypnotherapeuten en een kwantumfysicus, proberen
in deze zeer toegankelijke introductie aandacht te
een scala aan psychische en fysieke aandoeningen te
behandelen. Bijvoorbeeld bij pijnbestrijding, depressie,
kanker en migraine. Het boek bevat naast een uitgebreide
introductie, hoofdstukken over de samenhang met de
kwantumfysica – wat we verwachten gaat ook gebeuren –,
aandoeningen, geschiedenis, technieken en persoonlijke
ervaringen met hypnose. Warm aanbevolen voor lezers
die zich in korte tijd willen informeren over het fenomeen
hypnose. In het Nederlandse taalgebied bestond een
dergelijk actueel boek nog niet. Welkome aanvulling.
Frans Gerritsen

”

HYPNOSEMAGAZINE

HYPNOSEMAGAZINE
Een uitgave van HypnoseMentor met
wetenswaardigheden over hypnose.

hypnosementor.nl

0162-455053

info@hypnosementor.nl
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WAT IS HYPNOSE

D

agelijks verkeren wij meerdere malen in een
staat van hypnose; meestal zijn we het ons niet
bewust.
Als we helemaal opgaan in een film of boek
kunnen we zo geconcentreerd zijn, dat we
ons helemaal inleven in de gebeurtenissen en
vervolgens de emoties zelf ervaren.
In een staat van hypnose hebben we direct contact
met ons onderbewustzijn; daar ligt vast wie we
werkelijk zijn en wat we voelen. In hypnose zijn we
tot verbazingwekkende prestaties in staat.
De werking van hypnose kan uitgelegd
worden door de hersenen te vergelijken met
de werking van een computer. Als de mens
wordt geboren heeft hij/zij de beschikking over
een basisbesturingssysteem waarmee allerlei
voor het leven belangrijke functies meteen en
voornamelijk automatisch worden uitgevoerd.
Het jonge kind start een leerproces door de
interactie met mensen en gebeurtenissen in de
directe omgeving. Het neemt alle informatie direct
op, zonder er kritisch en redenerend over na te
denken.
In de analogie met een computer zou je kunnen
zeggen dat de mensen en de omgeving de
hersenen van het kind bewust en onbewust
programmeren waardoor het op latere leeftijd
bepaalde reacties
en gedragingen gaat vertonen.
Gedurende de groei naar jongvolwassene zal een
kind zelf een kritisch en redenerend vermogen
gaan opbouwen. Dit kritisch en redenerend
vermogen is voor een deel bepaald door de
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Deze zogenaamde ‘firewall’ kan ons ook
tegenwerken. Als we bijvoorbeeld willen stoppen
met roken, dan is het eerder aangeleerde
‘rookgedrag’ zo sterk in ons onderbewuste
vastgelegd (geprogrammeerd) dat de signalen van
onze wilskracht vrijwel niet of gedeeltelijk door
onze ‘firewall’ heen dringen, waardoor het
erg moeilijk is om rookgedrag blijvend te
elimineren.
Hier kan hypnose een belangrijke rol vervullen.
Daar waar namelijk de wilskracht het aflegt
tegen de kracht van het onderbewuste kan
hypnose onze ‘firewall’ of wel ons kritisch en
redenerend vermogen tijdelijk omzeilen om aan
het onderbewuste directe suggesties te geven
waardoor het rookgedrag permanent kan worden
aangepakt.
De kern van hypnose is dat het kritisch en
redenerend vermogen tijdelijk gepasseerd wordt,
waardoor aanvaarbare suggesties direct door het
onderbewuste kunnen worden opgenomen.
Bron: Hypnose de sleutel tot eigen kracht, Ina
Oostrom, Simona Linskens, Vijay Sharma

kritisch/analytisch denken
van het normale bewustzijn

Onbewustzijn
lichaamsfuncties
immuunsysteem

informatie die het kind op jongere leeftijd heeft
vastgelegd. Dit kritisch en redenerend vermogen
kan vergeleken worden met een firewall van
een computer; het zal bepalen wat relevant is en
wat niet en welke informatie belangrijk is voor
het onderbewuste. Het kritisch en redenerend
vermogen vervult belangrijke functies voor ons.
Deze ‘firewall’ beschermt bij gevaar en zal ons
onderbewuste razendsnel aanzetten tot actie.
Het geeft signalen aan het onderbewuste hoe we
met emoties of gebeurtenissen in onze omgeving
kunnen omgaan.

WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK NAAR HYPNOSE
Het is wetenschappelijk bewezen dat in hypnose
bepaalde lichaamsfuncties veranderen. De
persoon gaat langzamer ademen, de bloeddruk
zakt en de hersenen bevinden zich in een staat
tussen wakker zijn en slapen in. De bloeddruk
kan op grond van hypnose veranderen en de
hoeveelheden en samenstelling van hormonen,
de stofwisseling en de werking van het
immuunsysteem kan worden beϊnvloed.
De MEG Akademie in Tübingen heeft een
metastudie verricht naar de werkzaamheid van
hypnotherapie en komt tot een overzicht van
200 onderzoeken. Daaruit komt naar voren dat
resultaten worden geboekt met hypnose bij tal van
problemen zoals:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

angst
fobieën
examenvrees
Posttraumatisch Stresssyndroom (PTSD)
fibromyalgie
hoofdpijn
prikkelbaredarmsyndroom
boulimia
slapeloosheid
seksuele problemen
artritis
astma
hemofilie
hoge bloeddruk
chronische pijn
acute pijn
zelfhypnose en natuurlijke anesthesie bij
bevallingen
angsten en emoties na hartoperaties
voorkomen van misselijkheid en braken bij
chemotherapie
verminderen negatieve psychologische effecten
na kanker
migraine
diverse technieken rondom en tijdens operaties,
psoriasis
tinnitus
hypnose bij brandwonden
verslavingen
stoppen met roken
(over)gewicht
bedplassen
wratten

voor meditatie - brengen volgens onderzoeker
Ulrike Halsband van de Universiteit van Freiburg in
de hersenen een aantal fascinerende processen
en fenomenen op gang. Moderne technieken zoals
EEG, PET en MRI kunnen deze zichtbaar maken.
De uitwerkingen van de hypnotische trance is
zwart op wit terug te lezen in onderzoeksresultaten
over deze nieuwe technieken en daaruit komt
naar voren dat hypnose tot veranderingen in het
menselijke brein leidt.
Om deze veranderingen te kunnen begrijpen
en interpreteren is het belangrijk dat mensen
hun weerstand tegenover hypnose overwinnen
volgens Ulrike Halsband.
Bron: http://www.meg-tuebingen.de/1-hypnosehypnoseforschung.htm

Hypnose helpt om veranderingen in de hersenen
aan te brengen.
De hypnotische trance - en dat geldt eveneens
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OPERATIE MET HYPNOSE

“

In dit moedige, zelfkritische verslag wordt minutieus beschreven hoe door het gebruik
van hypnotische technieken onze lichamelijke emotionele pijnbeleving kan veranderen.
Als huisarts heb ik veel baat gehad bij het toepassen van de eenvoudige technieken

Als Mirjam wordt geconfronteerd
met een fibroadenoom – een binden klierweefselknobbel – in haar
borst, besluit zij de operatie met
uitsluitend hypnose als anesthesie
te ondergaan. ‘Wil jij mij begeleiden,
Ina?’
Deze vraag is het startpunt van een
bijzonder avontuur waarin Ina en
Mirjam toewerken naar de operatie.
De auteurs van Operatie met
hypnose zijn Ina Oostrom,
internationaal erkend docent
van hypnose en hypnotherapie,
en Mirjam Borsboom, ervaren
hypnotherapeut. Dit boek is een
persoonlijk verslag van een
voor Nederland baanbrekende
gebeurtenis, die nog maar eens de
uitzonderlijke kracht van hypnose
aantoont.

van Dave Elman bij kortdurende kleine chirurgische ingrepen. Niet alleen bij kinderen,
die sowieso nog extreem gevoelig zijn voor suggesties.
Woorden kunnen helen, maar ook schaden! Artsen zijn zich over het algemeen niet
bewust van de suggestieve kracht en mogelijk negatieve impact van achteloos
taalgebruik. Een patiënt die bij de dokter komt bevindt zich in een toestand van
waakhypnose en is daardoor ook extreem gevoelig voor wat de dokter zegt of uitdrukt.
Daarnaast bevat het

boek talrijke verwijzingen naar wetenschappelijk onderzoek,

waarin de effectiviteit van het therapeutisch gebruik van hypnose werd aangetoond . Het
toepassingsgebied van hypnose bij inter- en intramenselijke communicatieproblemen is
vrijwel onbeperkt.
Ik heb veel waardering voor de moed en het enthousiasme waarmee ze naar buiten
zijn getreden om hun ervaring en kennis naar de medische wereld te brengen. Uit
persoonlijke ondervinding als arts weet ik, dat het brengen van nieuwe informatie - die
buiten het vaste medische denkpatroon valt - in principe op veel weerstand stuit. Dat
was al zo in de tijd van Esdaile. Die werd door zijn collega’s volkomen genegeerd.
Maar iets wat goed is laat zich uiteindelijk niet tegenhouden!
Ulvenhout december 2017
Franklin Sluijters, arts,
C.I. National Guild of Hypnotists

De combinatie met
wetenschappelijke onderbouwingen
maakt dit boek extra bijzonder.
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HYPNOSE EN SLAAPTEMPELS
4000 jaar geleden bouwden in Egypte
aanhangers van de priester-arts Imhotep
tempels waar mensen terecht konden met
fysieke en psychische problemen. De droom
was het belangrijkste onderdeel van hun
genezing. Als voorbereiding op hun eigenlijke
genezing werden de zieken met zang en
religieuze rituelen gehypnotiseerd.
Vóór hun slaap kregen ze suggesties om
dromen op te wekken waarin de goden hun
genezende boodschappen kenbaar zouden
maken. Na ontwaken hielpen priesters de
dromen te interpreteren.
Ook de Grieken hadden zulke slaaptempels. Zij
wijdden die vooral aan de God Esculapius. Tot
in de 4e eeuw voor Christus bouwden ze hun
droomtempels waarvan er op het hoogtepunt niet
minder dan 420 in gebruik waren. De Romeinen
namen de geneeswijze over en bouwden tempels
tot in Groot-Brittannië aan toe.
Meer dan bij de Egyptenaren was het beheer
van de Griekse tempel een zaak van de goden.
Esculapius kreeg daarbij hulp van zijn dochters
Hygea en Panacea. Natuurlijk was droomtherapie
zonder de God van de slaap, Hypnos - bij de
Romeinen Somnus - en zijn zonen de Oneiroi
onmogelijk.
De muzen en vrijetijdsbesteding stonden hoog in
het vaandel van de Asclepius therapeut-priesters.
Vanaf de 5e eeuw voor Christus werd om de vier
jaar het Esclepiusfeest gevierd. De tempel bij het
Griekse Epidaurus was een modern kuuroord
met slaapzalen, een hotel met 150 bedden,
een kuurpark, publieke baden, een muziekzaal,
sportzaal en een paardenrenbaan. Daarnaast
was er een theater met liefst 15.000 zitplaatsen.
Asclepius liet in de droom aan de patiënt weten
wat hij aan de priesters moest betalen. Zeker is
dat de rijken veel en de armen weinig hoefden te
betalen voor hun kuur.
Droomgenezing was geen vluggertje. Dit vergde
vele dagen en een grote inzet van patiënt én
priesters. De patiënt - zoeker genoemd - kwam
om inzicht te krijgen in een lichamelijk, psychisch
of sociaal probleem. Het contact met de goden
moest hem daarop een nieuwe visie geven die
zou leiden tot genezing of oplossing. De zoeker
moest wachten tot de tijd rijp was en vooraf tal van
reinigingsrituelen als vasten, hete baden, meditatie
en offeren ondergaan om zijn lichaam, geest en
ziel te reinigen. In deze voorbereidingstijd, de

incubatie, speurden patiënt en tempelhulp in hun
dromen naar een teken van de goden dat ze de
tempel binnen mochten gaan. Ongeneeslijk zieken
werden succesvol behandeld, lammen liepen,
blinden zagen weer en onvruchtbare vrouwen
kregen kinderen dankzij de heilige dromen. Na
afloop lieten de genezen patiënten inscripties en ex
voto’s achter die vertelden over hun genezing.
Eenmaal in de tempel werd de patiënt naar een
slaapzaal gebracht. Die van de tempel bij de stad
Epidaurus was 70 meter lang en twee etages hoog.
De zieke sliep op de vloer in een meegebrachte
huid van een versgeslacht dier tussen honderden
medepatiënten. Patiënten die ondanks de
voorbereidende suggesties de slaap niet konden
vatten kregen opium of een ander slaapmiddel.
Een stuk of 70 beschrijvingen van succesvolle
behandelingen zijn bewaard gebleven. Zoals die
van een ongewild kinderloze vrouw. Zij kreeg
van Asclepius in haar droom een slang en in
tegenstelling tot in haar waakleven was ze nu niet
bang voor het dier maar speelde ermee. Genoeg
om later in het jaar van een tweeling te bevallen.
Meneer Pandarus leed sterk onder de grote
pigmentvlekken op zijn voorhoofd. In zijn droom
wikkelde Asclepius een verband om zijn hoofd.
Toen Pandarus de volgende ochtend ontwaakte,
lag er een verband naast hem en waren de vlekken
verdwenen.
Er gold een strikte werkverdeling in de tempel.
Er waren mensen die de patiënten assisteerden
en onder meer vroegen naar hun dromen.
De priesters interpreteerden alle verzamelde
informatie en stelden een behandelplan met
medicijnen op. Op den duur kregen de priesters
steeds meer geneeskundige kennis die ze los van
de droomtherapie inzetten. Daarmee raakte de
droom als belangrijk diagnostisch
en geneeskundig middel op de
achtergrond.
© Johan Eland
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HOE WERKT HYPNOSE?

H

ypnose is te vergelijken met naar de film
gaan
Stel je het volgende eens voor. Vrienden van je
praten over een film die in de bioscoop draait.
Ze zeggen tegen je: ‘Ah, je moet deze film zien.
Hij is zo spannend, zo leuk. Het is een must.’
Zodoende beslis je deze film ook te gaan zien.
Je koopt een kaartje en omdat er veel mensen
zijn, hoop je dat je een goede plaats hebt
waar je zicht niet wordt belemmerd. Je hoopt
dat het echt een goede film is, omdat je er tijd
voor vrij hebt gemaakt in je agenda, terwijl je
nog andere dingen te doen hebt. Je loopt de
bioscoopzaal binnen met al dit kritisch denken
in je hoofd. Je bent in je normale bewustzijn,
een staat waarin het makkelijk is het kritisch
denken te bereiken. Je vindt je stoel en bent
een beetje teleurgesteld. Voor je zit iemand die
heel lang is en je hebt nu al het gevoel dat je
minder zal genieten van deze film.
De film begint en je hoopt – met je kritische
gedachten – dat het je tijd en geld waard is.
Kort nadat de film is begonnen vergeet je al
deze gedachten, omdat het echt een heel
mooie film blijkt te zijn. Je vergeet je frustratie
over je plaats, de mensen om je heen, het feit
dat je heen en weer moet schuiven om langs
de lange persoon voor je te kunnen kijken.
Eigenlijk vergeet je dat je in een bioscoop zit.
Het voelt alsof je in de film zit, in het verhaal.
Het voelt haast alsof jij de hoofdrol speelt
omdat de emoties van de hoofdrolspeler jouw
emoties zijn. Als er nu iemand naast je zou
zitten die commentaar levert op de film, zou
je dat als storend ervaren. Het commentaar
activeert je kritische mind en maakt jouw
kijkervaring minder plezierig.
Ben je bang om naar een bioscoop te gaan
als je weet dat je in een andere staat van
bewustzijn geraakt? Een staat waarin je
onderbewustzijn actief is en je kritische
gedachten minder betrokken zijn? Nee toch?
Let dan nu op: tijdens het kijken naar een film
is je onderbewustzijn actief en ben je eigenlijk
in een staat van zelfhypnose. Je kunt eten,
praten en vertrekken als je de film niet leuk
vindt. Feitelijk heb je totale controle en omdat
je onderbewustzijn actief is, ben je niet bang
om naar de bioscoop te gaan. Tijdens het
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kijken naar een film ben je zeer vatbaar voor
suggestie. Dit betekent dat je de film voor een
korte tijd als jouw werkelijkheid accepteert en
je ervan kunt genieten. Als je de film niet leuk
vindt, kun je het weigeren en de zaal verlaten.
De bioscoop is een mooie metafoor. Je moet
weten dat je onderbewustzijn elke dag zijn
eigen film afspeelt en jij hierin de hoofdrol
voor je rekening neemt. Het is belangrijk om
je te realiseren dat, wanneer je een film niet
goed vindt, je van kanaal kunt wisselen om
een andere film te kiezen. Je verandert niet de
acteurs en je schrijft zelf geen nieuw scenario.
Waarom zou je dat wel doen met de film van je
leven? Waarom niet gewoon een andere film
kiezen? Jij bent de schepper van de film van
je leven. Jij creëert de film met je gedachten,
emoties, overtuigingen en intenties. Als je elke
dag weer andere gedachten kiest, nieuwe
overtuigingen bedenkt en nieuwe intenties
formuleert, creëer je een nieuwe film voor je
leven. Als je je leven verandert door te werken
aan de onderbewuste programma’s in plaats
van mensen of situaties te veranderen, word
je beloond met nieuwe energie om je nieuwe
gewenste zelf te creëren. Dit verbindt je
tegelijkertijd met je diepste, innerlijke zelf dat
onveranderlijk is. Vanaf dit punt kun je de film
van je leven creëren op de manier die jij graag
wilt.
Bron: Hypnose de sleutel tot eigen kracht, Ina
Oostrom, Simona Linskens, Vijay Sharma

HYPNOSE BIJ ANGSTEN EN FOBIEËN

V

oor het onderbewustzijn is een
verbeeldings-angst reëel

Een irrationele angst of fobie kan problematisch
zijn, leiden tot ziekte en normaal functioneren
van een persoon belemmeren. Onderzoek laat
zien dat hypnotherapie hierbij helpt. Angst
is in feite een belangrijk mechanisme dat je
beschermt tegen gevaar. Angst ontstaat bij
reële dreiging, maar ook vanuit de verbeelding.
Angst komt voort uit het onderbewustzijn. Het
onderbewustzijn kent geen verschil tussen een
reële of denkbeeldige situatie. Met als gevolg
dat angst wordt gezien als echt. De vluchtvechtreactie van het lichaam als antwoord
op een ingebeelde angst veroorzaakt een
verhoogde hoeveelheid stresshormonen in het
bloed, die uiteindelijk slecht is voor het lichaam.
Angst bestaat in verschillende vormen en kent
vele namen zoals fobie, paniek, rusteloosheid,
bezorgdheid, schrik, etc. Angst is de basis
van veel problemen en heeft lang niet altijd
betrekking op een reële situatie. Zelfs in een
echte situatie kan angst onevenredig heftig zijn.
Een goed voorbeeld is vliegangst: de persoon
is zo bang dat hij niet in staat is om te vliegen.
Op internet zijn veel lijsten te vinden met
angsten en fobieën. Er zijn lijsten met meer
dan 500 erkende fobieën, zoals angst voor
spinnen, hoogte, open of gesloten ruimtes, etc.
Er zijn ook vreemde angsten: voor het getal 8,
de maan, de tijd, en andere. Daar kun je om
lachen, maar helaas is dit voor de betreffende
persoon geen grap; de angst is juist ernstig.
Wie logisch nadenkt, zal zulke angsten als onzin
beschouwen. Helaas denkt het onderbewustzijn
er anders over. In extreme gevallen kan een
irrationele angst zo ernstig zijn dat normaal
functioneren wordt belemmerd en de persoon
in een sociaal isolement raakt.

We moeten inderdaad bang zijn voor de
angst die inbeelding en irrationele situaties
oproepen. Angst is ook een motivator en ons
onderbewustzijn, dat ons wil beschermen,
zal reageren. Of het nu om een echte of
ingebeelde situatie gaat. In het echte leven
leidt dit tot handelen of juist niet handelen.
Sommige mensen zijn zo bang dat ze, ondanks
het feit dat vliegtuigen een van de meest
veilige transportmiddelen zijn, niet vliegen.
Sommige mensen kiezen ervoor om thuis
te blijven, waar ze zich veilig voelen, ook al
laten de statistieken zien dat er juist ook veel
ongelukken in en om het huis gebeuren.
Een bijzonder kenmerk van angst is dat hij,
naarmate de tijd verstrijkt, groeit dankzij de
neuroplasticiteit van het brein. Dit betekent dat
de hersencellen zich constant aanpassen aan
nieuwe gedachten, informatie en ervaringen.
Wanneer angst vaak genoeg verschijnt, hetzij
via gedachten hetzij via reële gebeurtenissen,
maken de hersenen steeds meer verbindingen
tussen de hersencellen, waardoor de angst
steeds sterker wordt en zich makkelijker laat
activeren.
Gelukkig kunnen deze verbindingen ook teniet
worden gedaan, dankzij diezelfde neuroplasticiteit van het brein. Hypnotherapie is een
van de snelste en krachtigste methodes om
van een angst af te komen. In de praktijk zien
we cliënten die al in één hypnotherapiesessie
afkomen van hun angst.
Bron: Hypnose de sleutel tot eigen kracht, Ina
Oostrom, Simona Linskens, Vijay Sharma

Moeten we bang zijn voor angsten? De
Amerikaanse president Franklin Roosevelt zei
het volgende: “Laat me allereerst mijn stellige
overtuiging duidelijk maken dat het enige ding
waar we bang voor moeten zijn, de angst zelf
is – naamloze, redeloze, ongerechtvaardigde
terreur die de nodige inspanningen om vooruit
te gaan verlamt.”
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HYPNOSE BIJ DEMENTIE

HYPNOSE OP CEL- EN DNA-NIVEAU

W

e groeien op met het idee dat als je ouder
wordt er allerlei problemen ontstaan ten
aanzien van je geheugen – vergeetach-tigheid,
moeite hebben om nieuwe informatie op te slaan
– en gezondheid. Deze negatieve programmering
ontvangen we van jongs af aan en legt
denkpatronen vast, nog voordat we zelf kritisch
kunnen denken.
De vraag is wat dat met ons doet. Gedragen
we ons als we ouder worden vanuit deze
programmering? Mensen van middelbare
leeftijd die iets vergeten vragen zich soms
af: ‘Word ik nu al vergeetachtig?’ Een van de
regels van hypnose zegt: ‘wat de mind verwacht
dat gaat gebeuren, maakt grote kans om ook
te gebeuren’. In de psychologie wordt dit de
‘self fulfilling prophecy’ genoemd. Vanuit deze
invalshoek is het belangrijk onszelf een tegengif
te geven voor deze negatieve programmering
en verbeeldingsangsten los te laten rondom de
oude dag. We moeten het geheugen zien als een
spier. Je moet hem wel actief onderhouden om
goed te blijven functioneren, maar waarom zou
het dan niet gewoon goed blijven werken? De
studies rondom neuroplasticiteit tonen aan dat de
hersenen in staat zijn tot op hoge leeftijd flexibele
hersenverbindingen aan te maken.
Hypnose voor senioren staat nog in de
kinderschoenen. Er zijn nog niet zoveel
programma’s voor ontwikkeld. Bovendien is het
moeilijker om te werken met mensen die al sterk
aan het dementeren zijn, omdat zij de hypnotische
suggesties niet goed meer begrijpen. Toch
kunnen oudere cliënten ook profiteren van de
positieve effecten van (zelf)hypnose. In Liverpool
heeft de forensisch psycholoog Dr. Simon Duff
de effecten onderzocht van het toepassen van
hypnose bij mensen die last hebben van dementie
en die vergeleken met de effecten van andere
– vaker toegepaste – methoden om mensen
met dementie te ondersteunen. De uitkomst van
Duff’s onderzoek suggereert dat de mensen die
hypnotherapie hebben ondergaan een verbetering
van hun concentratie, van hun geheugen en
omgang met anderen ervoeren, in vergelijking
met de controlegroep. Ontspanning, motivatie
en het uitvoeren van de dagelijkse activiteiten
verbeterden eveneens.
Bron: Hypnose de sleutel tot eigen kracht, Ina
Oostrom, Simona Linskens, Vijay Sharma
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R

ussische wetenschappers laten zien dat
DNA beïnvloed kan worden door woorden.
Slechts 10% van ons DNA wordt gebruikt om
proteïne te maken. De overige 90% werd
tot voor kort beschouwd als ‘junk-DNA’.
Nu gaat men er van uit dat deze 90% wel
degelijk een functie vervult. In de HypnoCell
hypnoseopleiding benoemen we het coderend
DNA (de blauwdruk van onze genen) en het
niet-coderend DNA.
Vandaag de dag weten we dat het nietcoderend DNA een belangrijke rol speelt in ons
lichaam. Het speelt een rol in het versterken
of verzwakken van de vermenigvuldiging van
genen. Er zijn mobiele genetische elementen
(MGE’s) welke door het lichaam kunnen reizen
en informatie verspreiden. Daarnaast zijn er
pseudogenen en herhalend DNA.
De Russische wetenschappers ontdekten dat
het niet-coderend DNA dezelfde regels volgt
als de menselijke taal. Daarbij ontdekten zij dat
de menselijke taal geen toeval is, maar ontstaan
is vanuit het DNA.

KINDEREN EN BEDPLASSEN

A

ls een kind vanaf zo’n zes jaar ‘s nachts
in bed plast (Nocturnal Enuresis) wordt
dat door de ouders en vaak ook het kind zelf
als een probleem ervaren. De universiteit
van Michigan heeft onderzoek gedaan naar
de effectiviteit om kinderen te helpen om af
te komen van bedplassen met hypnose. Het
onderzoek gaf aan dat met behulp van hypnose
68% van de kinderen in de testgroep afkwam
van het bedplassen of er minder last van had
tegenover 24% van de kinderen die alleen
behandeld werden met medicijnen.
Met behulp van hypnose zijn er verschillende
mogelijkheden om kinderen met dit probleem
te helpen, afhankelijk van de oorzaak van
het probleem, waarbij natuurlijk wel moet zijn
uitgesloten dat er een fysiek probleem aan ten
grondslag ligt.

Zoals het onderzoek van de universiteit van
Michigan aangeeft is hypnose een veilige
methode en zijn er geen bijwerkingen van
bekend en is het daarmee een uitstekende
methode om je kind van dit vervelende
probleem af te helpen. Een belangrijke
voorwaarde voor hypnose voor kinderen is dat
het kind zelf gemotiveerd is dat het probleem
wordt opgelost.

Belangrijke oorzaken voor bedplassen zijn:
•
•
•
•
•

Overactieve blaas
Moeilijk wakker worden
Verminderde productie van het
antidiuretisch hormoon
Emotionele problemen
Bang zijn om uit bed te komen om naar de
wc te gaan

Tips
•

•
•

•

Een kind ‘s nachts uit bed halen om te
plassen is geen echte oplossing, omdat
het kind op deze wijze niet leert om op
natuurlijke wijze droog te blijven.
Leer het kind om voldoende te drinken: een
blaas die zich vult ontspant.
Niet naar de w.c. gaan voor het geval dat!
Dit gooit het natuurlijke mechanisme in de
war. Het kind moet leren te luisteren naar de
natuurlijke signalen van het lichaam.
Vermijd verstopping van de darmen.

Hypnotherapie kan kinderen helpen met
mogelijke emotionele problemen, het trainen
van de blaas kan tijdens hypnose gebeuren,
het onderbewustzijn kan getraind worden
in hypnose om het kind wakker te maken
als de blaas vol is en zo zijn er nog meer
mogelijkheden.
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STOPPEN MET ROKEN DOOR
HYPNOSE

HYPNOSE BIJ SLAAPPROBLEMEN

V

V

Het analytische brein overweegt de gevaren van
roken, vooral de risico’s voor de gezondheid,
terwijl het onderbewustzijn meer te maken
heeft met de emotionele gevoelens. Het
onderbewustzijn is heel beschermend en direct
betrokken bij het zich veilig voelen van de
persoon. Het bemoeit zich nauwelijks met de
gevaren die roken heeft voor de gezondheid. Dit
maakt stoppen met roken niet makkelijk.

Het is belangrijk om een goede, diepe slaap
te hebben. Het activeert het parasympatische
zenuwstelsel. Dit is het deel van het zenuwstelsel
dat rust creëert na activiteit, de hartslag verlaagt,
de spijsvertering regelt, stresshormonen
vermindert, etc. Tijdens de slaap worden de
indrukken van de dag verwerkt, hetgeen helpt bij
het opbouwen van het langetermijngeheugen.
De Rapid Eye Movement (REM)-slaap helpt om
betekenis te geven aan de gebeurtenissen van die
dag.

anuit de hypnotherapie zien we nicotine
niet als de belangrijkste oorzaak voor een
rookverslaving. Wat wij wel als de belangrijkste
factor zien die bijdraagt aan deze verslaving,
is de manier waarop het onderbewustzijn met
roken omgaat. In veel gevallen zien we dat het
roken van een sigaret een manier is van het
onderbewustzijn om de roker het gevoel van
veiligheid te geven. Om deze reden ziet het
onderbewustzijn absoluut geen reden om te
stoppen met roken.

Om een dergelijke ingrijpende verandering
– stoppen met roken – te realiseren helpt
hypnotherapie het onderbewustzijn om anders
te kijken naar roken en uiteindelijk het stoppen
mogelijk te maken.
Net als mensen met gewichtsproblemen hebben
rokers ook hun hypnotische verhaal. Bovendien
zijn ze er volledig van overtuigd dat ze niet
kunnen stoppen.
Een effectieve methode is de metafoor. De
inhoud van de metafoor is afhankelijk van de
persoon die wil stoppen met roken. Praten over
de voor- en nadelen van roken kan een persoon
ook bewegen te stoppen. Er zijn ook rokers die
sigaretten als hun vriend zien. Maar wat is nu
een echte vriend? Een suggestie die hierop is
gebaseerd kan ook het verschil maken.
Vanwege de bijwerkingen van de farmaceutische
middelen die helpen om te stoppen met roken, is
in een onderzoek hypnotherapie vergeleken met
nicotinevervangende middelen. De resultaten
van dit onderzoek laten zien dat hypnotherapie
effectiever is dan de nicotinevervangende
therapieën. De deelnemers aan dit onderzoek
waren patiënten die wegens een aan roken
gerelateerde ziekte in het ziekenhuis lagen.
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eel mensen worden geconfronteerd met lichte
of zware slaapproblemen. Volgens de hypnose
is een van de regels dat hoe harder je probeert
de slaap te vatten met je bewuste gedachten, hoe
minder medewerking je krijgt van je onderbewuste
mind. Dat betekent dat de dingen die vanuit het
onderbewustzijn moeten worden gedaan beter
niet verstoord kunnen worden door rationele
gedachten. Dus, hoe harder je probeert in slaap te
vallen of hoe meer zorgen je je erover maakt, hoe
moeilijker het wordt.

Hypnose verhelpt slaapproblemen op verschillende manieren. Door zelfhypnose te leren krijg
je op een snelle manier controle over je geest en
lichaam, zodat je bijna direct kunt ontspannen.
Mensen die emotionele problemen ervaren
zoals burn-out, depressie etc., kunnen ook
slaapproblemen hebben. Als de oorzaak van de
problemen wordt weggenomen, verbetert de
kwaliteit van hun slaap enorm.
Onderzoek toont aan dat de slaapkwaliteit
van patiënten met verschillende gezondheidsproblemen in veel gevallen verbetert als hypnose
en hypnotherapie worden toegepast. Van operaties
tot chronische pijn en emotionele problemen,
door toepassing van hypnotherapie verbetert de
kwaliteit van slaap. Veel van deze resultaten zijn
klinisch interessant, zoals we zien in onderzoeken
naar het omgaan met fybromyalgie, waarbij
hypnose de slaapkwaliteit significant heeft
verbeterd. Ook is het algemeen bekend dat veel
mensen die slaapproblemen hebben, hypnose
gebruiken om in slaap te vallen.
Bron: Hypnose de sleutel tot
eigen kracht, Ina Oostrom,
Simona Linskens, Vijay Sharma

HYPNOSE EN MEDITATIE

O

nderzoek is gedaan naar de verschillen
en overeenkomsten tussen hypnose en
meditatie. De overeenkomende elementen zijn de
geconcentreerde aandacht, verbeelding, mentale
ontspanning, veranderde perceptie ten aanzien
van de buitenwereld en dissociatie.
De verstandhouding tussen de hypnotherapeut
en de gehypnotiseerde, de combinatie met de
suggesties en de aandacht op de stem van de
hypnotherapeut hebben een belangrijke functie
bij hypnose. Bij meditatie is de interpersoonijke
interactie geen belangrijke component.
Zowel hypnose en meditatie kunnen worden
geïnterpreteerd als toestanden van veranderde
aandacht, die op hun beurt de interactie van
corticale en subcorticale hersengebieden
activeren.
“In hypnose worden de perceptieve en zintuiglijke
gebieden gekenmerkt door een verhoogde
absorptie. Een verhoogd verbeeldingsvermogen
en voorkomende polymodale hallucinaties zijn
detecteerbaar, en wel op het gebied van het
geheugen. In hypnose kan een verbeterd visueel
geheugen en een verminderde prestatie van
abstracte inhoud worden vastgesteld.”
Halsband, 2004, 2006
Vergelijking hypnose en meditatie

Interactie

Input/
verwerking

Concentratie
Gedachten

Besef van tijd

Hypnose

Meditatie

Verstandhouding met
hypnotherapeut

Onafhankelijkheid,
geluksgevoel

Beperkt door suggesties

Sterke focus en bewust
geconcentreerd

Vergrootte concentratie
Omvattende
herinneringen aan
(beeldend) materiaal,
verminderde
herinnering aan
abstract materiaal

Inactief, focus ligt op de
tegenwoordige tijd

Tijdvervorming,
progressie en regressie

Focus ligt op het hier en nu

Werken met
stress

Stressvermindering

Bron: 2008 Ulrike Halsband
https://www.academia.edu/14608693/Hypnose_und_
Meditation_Was_passiert_in_unserem_Gehirn

WAAR VIND IK EEN GOEDE
HYPNOTHERAPEUT BIJ MIJ IN DE
BUURT?

J

e bent geïnteresseerd in het toepassen van
hypnose/hypnotherapie om een probleem
op te lossen en je bent op zoek naar een
competente hypnotherapeut bij jou in de buurt.
Je zoekt iemand die goed opgeleid is? Welnu,
daarvoor is de OMNI-Finder gecreëerd.
De OMNI-Finder is een wereldwijd platform
voor door OMNI opgeleide hypnotherapeuten
en voor de mensen die naar hen op zoek
zijn. Hier vind je alleen door OMNI opgeleide
hypnotherapeuten die de opleiding succesvol
hebben afgerond. OMNI-Hypnotherapeuten
weten hoe ze hypnose op een juiste, veilige
en resultaatgeoriënteerde manier kunnen
toepassen. We zijn cliëntgecentreerd en werken
overeenkomstig de hoogste professionele
standaarden die vandaag de dag beschikbaar
zijn.
Hypnotherapie volgens de methoden van
OMNI is gedurende vele decennia ontwikkeld
en wordt beschouwd als een van de meest
effectieve methode van hypnose die
beschikbaar is om mensen te helpen met hun
individuele problemen en uitdagingen. Een
OMNI-hypnotherapeut wordt herkend door de
snelle wijze waarop hij/zij mensen helpt – over
het algemeen zijn niet meer dan drie sessies
nodig om een probleem op te lossen. Wij
OMNI’s worden afgerekend op onze efficiënte
en kortetermijnaanpak.
Hypnotherapie is een efficiënte, zachte en
duurzame methode om mensen te helpen
met psychologische en fysieke problemen,
waarbij de enorme krachtbronnen van de
eigen geest worden gebruikt. De toepassingen
zijn vrijwel onbeperkt en worden keer op
keer wetenschappelijk bewezen. Onze
onderbewuste geest is verantwoordelijk
voor 90-95% van wie, wat en hoe we zijn,
voelen, denken en handelen en dat is
precies waar hypnose het beste werkt – in
het onderbewustzijn van onze geest. OMNI’s
begrijpen hoe het onderbewustzijn echt werkt,
hoe problemen zich kunnen ontwikkelen maar
ook hoe ze geëlimineerd kunnen worden.

https://omnifinder.net/nl
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HYPNOSE ALS NATUURLIJKE PIJNBESTRIJDING

D

e geest is tot geweldige dingen in staat,
zoals het blokkeren van pijn tijdens
hypnose. Dit werkt zo krachtig dat een patiënt
in feite geen narcose nodig heeft tijdens een
operatie. Steeds meer ziekenhuizen gebruiken
hypnose als natuurlijke anesthesie tegen de
pijn, vaak in combinatie met locale anesthesie.
De Franse regering stimuleert zelfs het gebruik
van hypnose in ziekenhuizen. Het is immers tijden kostenbesparend en bijzonder prettig voor
de patiënt. Hypnose verlicht op deze manier
veel lijden bij patiënten.
In het brein zijn een aantal gebieden actief
die beslissen of bij letsel aan een lichaam een
pijnsignaal moet worden afgegeven. Wanneer
iemand zich verwondt, gaat een alarmsignaal
door het ruggenmerg naar de hersenen toe.
Vervolgens beslissen die hersengebieden of
de aard van de verwonding ernstig genoeg
is om een pijnsignaal te versturen en de
persoon te laten weten dat er iets mis is. Dit
pijnsignaal is niet alleen gebaseerd op de
fysieke verwonding. De negen gebieden in de
hersenen houden ook rekening met soortgelijke
gebeurtenissen in het verleden en signalen
uit de omgeving. Bijvoorbeeld, als de arts
zegt dat het pijn doet, beïnvloedt dit direct de
pijnbeleve-nis van de patiënt.
Ron Eslinger is een bekend pijnmanagementspecialist die hypnose succesvol toepast. Hij
verklaart dat er geen pijn is zolang het signaal
de hersenen niet bereikt. Met behulp van
hypnose voorkomen we dat signalen in het
brein worden verwerkt en creëren daarmee een
natuurlijke anesthesie. Eslinger schrijft:

“

Hypnose en zelfhypnose voorkomen het lijden aan pijn.
Voor pijnmanagement is hypnose een zeer goed middel
dat meetbaar pijnverlichting oplevert. De reden voor dit
fenomenale resultaat wordt verklaard in onderzoeken van
universiteiten als Yale, Stanford en Harvard.
Het succes ligt in het feit dat suggesties de cortex, het
denken en het analytische brein passeren en direct naar
het limbisch-endocriene systeem van het brein gaan. Het
limbisch systeem is het gedeelte in het brein dat te maken
heeft met angst, geheugen, homeostase (zorg voor een
stabiel evenwicht in het lichaam) en stress.
Wat tot voor kort nog onbekend was, is dat het limbisch
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systeem opdrachten krijgt via de waarnemingen van de
cortex. Nog verbazingwekkender is dat de suggesties
direct naar het limbisch systeem gaan vanaf de externe
bronnen en suggesties. Hypnose is een van de meest
krachtige externe bronnen.
Ron Eslinger

”

Er is een verschil tussen de behandeling van
acute pijn en chronische pijn. Acute pijn als
gevolg van bijvoorbeeld een ongeluk, is met
de juiste hypnotische suggesties meteen te
verlichten.
Chronische pijn is anders. Deze pijn moet
eerst worden gediagnosticeerd. En de
hypnotherapeut moet zich ervan verzekeren
dat het veilig is om deze pijn te elimineren
door middel van hypnose. Soms is de pijn een
symptoom van een ernstige ziekte. In dat geval
is het niet goed om dit signaal te doven. Een
goede samenwerking tussen de behandelend
arts en de hypnothera-peut is essentieel bij het
bepalen wat het beste is voor de patiënt, zodat
deze geen pijn meer ervaart, zonder een vals
beeld te geven van genezing.
Bij chronische pijn moeten we ook naar
emotionele problemen kijken. Het elimineren
van negatieve emotionele gevoelens is zeer
bevorderlijk voor iedereen, maar vooral voor
mensen met chronische pijn. Stress verergert
chronische pijn. Volgens Eslinger veroorzaakt
stress ongeveer 80 procent van de chronische
pijn. Verminder stress en ervaar een verlichting
van pijn.
De kracht van hypnose bij pijnvermindering is
herhaaldelijk wetenschappelijk getest. In een
aantal ziekenhuizen in Europa voeren chirurgen
operaties uit met hypnose als natuurlijke
pijnbestrijder in combinatie met locale anesthesie.
Bron: Hypnose de sleutel tot eigen kracht, Ina
Oostrom, Simona Linskens, Vijay Sharma

HYPNOSE EN KWANTUMFYSICA
Kwantumfysica heeft enorme implicaties als het gaat om hoe we
onze realiteit begrijpen.

“

Als kwantummechanica jou niet diep geschokt heeft, dan heb jij het
nog niet begrepen. Alles wat we echt noemen is gemaakt van dingen
die niet als echt gezien worden.
Niels Bohr

”

Kwantumfysica is een van de takken van de natuurwetenschap
die het gedrag van de bouwblokken zoals atomen, elektronen en
nog kleinere deeltjes die onze realiteit vormen, probeert uit te
leggen. De studie van wat we nu kwantumfysica noemen begon
100 jaar geleden. We hebben veel van de belangrijke uitvindingen
van kwantumfysica nog niet in ons dagelijks leven geïntegreerd,
omdat we ze nog steeds niet goed begrijpen.
Wat kwantumfysica ons wil vertellen is dat de werkelijkheid een
illusie is – een manifestatie van veel atomische processen die elkaar
uitmiddelen, afhankelijk van hoe we ze zien. Dit betekent dat we op
microniveau atomen en hun deeltjes zien en op macroniveau
planeten, zonnestelsel, etc. Met andere woorden, de
werkelijkheid die we waarnemen is enkel een stukje van de grotere
waarheid van het universum.
De meeste atomen bestaan uit leegte. Stel je eens voor hoe groot
een voetbalstadion is en hoe klein een voetbal is. Stel je nu eens
voor dat het voetbalstadion de maat is van een atoom, dan kun je
de bal op de middenstip in het veld zien als de materie en de rest
van het stadion als de lege ruimte. Het percentage materie is dus
gering. Stel je nu een tafel voor die bestaat uit atomen en je denkt
aan hoeveel materie en ruimte er binnen deze atomen is – heel
veel ruimte en een klein beetje materie – dan zou je in staat moet
zijn om je hand door de tafel heen te laten gaan. Dit gebeurt omdat
de tafel voor het grootste deel bestaat uit leegte. Dat is intelligente
leegte. Je kunt echter je hand niet door de tafel heen
duwen, omdat je de tafel als een hard object waarneemt. Hoe
meer wetenschappers vaste stof bestuderen, hoe minder vast die
stof lijkt te zijn.
Laat ons kijken naar hoe ons brein informatie waarneemt en vergaart.
We nemen veel meer informatie op via onze zintuigen dan
we ons realiseren. Ons brein filtert de informatie op basis van
onze voorgaande ervaringen, opvoeding, cultuur, etc. De realiteit
is grotendeels een mentale constructie, omdat ons brein de
informatie organiseert en filtert. Ons brein creëert onze realiteit
met deze informatie.

WIST JE DAT
•
•
•
•
•
•

je in hypnose kunt spreken;
je in hypnose kunt denken;
je in hypnose kunt kijken;
je in hypnose kunt liegen;
je in hypnose iets kunt
afwijzen je dat je niet wilt;
hoe vaker je in hypnose
gaat, hoe gemakkelijker en
dieper je gaat.

HYPNOSE EN
KWANTUMFYSICA
Kwantumfysica is de natuurwetenschap die het gedrag
van de bouwblokken van onze
realiteit bestudeerd zoals atomen,
electronen en nog kleinere
deeltjes.
Het onzekerheidsprincipe van
Heisenberg zegt: ‘We kunnen
de echte waarheid van een
systeem niet kennen.’
Wat we als materie ervaren
bestaat uit atomen.
Atomen hebben lege ruimtes.
Slechts eentienmiljoenste deel
van een atoom zou je als ‘materie’
kunnen beschouwen.
0,00001% fysieke materie
99,99999% intelligente leegte
Nicola Tesla zei:
‘De dag dat de wetenschap
de non-materiële wereld zal
gaan bestuderen, zal er meer
vooruitgang geboekt worden in
een decennium dan het heeft
gedaan in alle voorgaande
eeuwen van zijn bestaan.’

Bron: Hypnose de sleutel tot eigen kracht, Ina Oostrom
Simona Linskens, Vijay Sharma
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EEN HYPNOTISCHE BLIK OP HET ZENUWSTELSEL

H

et zenuwstelsel is het communicatiesysteem
van lichaam en geest en je kunt het
vergelijken met het internet van het lichaam dat
signalen doorgeeft van en naar de zintuigen,
spieren, lichaamsorganen en zenuwcellen.

•
•

Het zenuwstelsel is onder te verdelen in
een animaal zenuwstelsel en een autonoom
zenuwstelsel. Met het normale bewustzijn
hebben we invloed op het animale zenuwstelsel,
ten aanzien van actie, het bewegen van spieren
en lichaamsdelen.

Parasympatische zenuwstelsel
Het parasympatische zenuwstelsel wordt ook
wel de rem van het lichaam genoemd, het
zorgt voor rust, herstel en balans. In diepe
rust wordt het spijsverteringssysteem actief,
opruimwerkzaamheden kunnen plaatsvinden
en het immuunsysteem krijgt meer ruimte om
kwalitatieve reparaties aan het lichaam uit te
voeren in plaats van Quick fixes.

Op het autonome zenuwstelsel hebben we geen
directe invloed, het wordt gestuurd vanuit het
onderbewustzijn. Het autonome zenuwstelsel
is te verdelen in het orthosympatische
zenuwstelsel en het parasympatische zenuwstelsel.
Deze systemen zijn tegengesteld, maar deze
tegengestelde werking is van groot belang voor
de gezondheid.
Ortho-sympatisch zenuwstelsel
Het orthosympatische zenuwstelsel, je komt
ook de benaming sympathisch zenuwstelsel
tegen, wordt ook wel het gaspedaal van het
lichaam genoemd. Het zet aan tot ACTIE en
zorgt voor het vrijkomen van de benodigde
energie die bij de actie nodig is. Het is ook
het deel van het zenuwstelsel dat kan helpen
als er zich een noodsituatie voordoet waarbij
het lichaam in de zogenaamde vecht-vlucht
houding kan worden gebracht. Daarbij kunnen
in korte tijd hormonen vrijgemaakt worden zoals
o.a. adrenaline en cortisol om het proces van
‘vluchten of vechten’ te ondersteunen. Er wordt
dan extra bloed gestuurd naar de benen en
armen. Het zorgt ervoor dat de gedachten zich
centreren rondom de oorzaak van de stress. In
ons moderne leven hoeven we gelukkig meestal
niet te vluchten of vechten, we worden echter
wel met veel stressfactoren geconfronteerd en
als we onvoldoende zorgen voor rust of andere
activiteiten die stress afvoeren dan blijft het
ortho-sympatische zenuwstelsel te veel actief
hetgeen tot gezondheidsklachten kan leiden.
Het orthosympatische zenuwstelsel houdt
verband met de volgende lichamelijke reacties:
• Pupillen verwijden
• Remt speekselklieren
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•
•

Verhoogt hartslagfrequentie
Werking maag en afvaluitscheiding wordt
vertraagd
Spieren trekken samen
Bronchiën zetten uit

Het parasympatische zenuwstelsel houdt
verband met de volgende lichamelijke reacties:
•
•
•
•
•
•

Pupillen vernauwen
Stimuleert speekselklieren
Verlaagt hartslagfrequentie
Werking maag en afvaluitscheiding wordt
gestimuleerd
Spieren ontspannen
Bronchiën trekken samen

Waarom is dit voor hypnotherapie van belang?
Gedurende de dag bouwen we van nature
stress op in ons lichaam. Stress is een vorm
van spanning die in het lichaam van mensen,
dieren of planten optreedt als reactie op externe
prikkels en die gevolgd wordt door een bepaald
patroon van fysiologische reacties
De reacties zijn o.a. dat er meer stresshormonen
in het lichaam zijn zoals bijvoorbeeld adrenaline
en cortisol. Hormonen zijn eigenlijk nooit
slecht, ze hebben allemaal een rol, maar als het
lichaam onvoldoende in balans komt, dat wil
zeggen dat als het parasympatische systeem
geen ruimte krijgt om zijn werk te doen, kunnen
de overtollige stresshormonen onvoldoende
afgevoerd worden.
“Stress is de oorzaak van 86% van de
ziektegevallen. Mentale en emotionele stress,
voortdurend leven met zorgen, twijfels en
angsten, gebrek aan eigenliefde, zelfrespect en
hoop, zijn zaken die kunnen bijdragen aan het
ontwikkelen van kanker. In veel gevallen is er bij
de kankerpatiënt ook sprake van een onopgelost

emotioneel trauma dat in de jaren voorafgaand
aan de diagnose heeft plaatsgevonden.”
Vakblad voor de Natuurgeneeskunde van
Maart/April 2014
Door stress komt cortisol vrij in het lichaam,
wat ervoor zorgt dat lichaamsvloeistoffen zuur
worden. Daarnaast verzwakt chronische stress
het immuunsysteem dramatisch.
Door naar bovenstaande lijstjes te kijken wordt
het duidelijk dat bepaalde klachten een verband
kunnen houden met een onbalans tussen
het orthosympatische en parasympatische
zenuwstelsel. Buik- en darmklachten die
psychosomatisch van aard zijn kunnen verband
houden met het feit dat het parasympatische
zenuwstelsel te weinig de ruimte krijgt. Bij tal
van klachten kan een onderdeel van de sessie
zijn het aanleren van krachtige zelfhypnose om
de cliënt in staat te stellen stress af te voeren.
Gelukkig kunnen we daar zelf veel aan doen.
Op welke wijze kan stress worden afgevoerd?
•
•

Hypnose – direct door diepe lichamelijke en
fysieke ontspanning
Hypnotherapie – indirect: het voorkomen van
stress door het verbeteren van zelfwaarde,
zelfvertrouwen – minder afhankelijk zijn van
prikkels van buitenaf
Slapen
Mediteren
Lichaamsbeweging
Wandelen in de natuur

•
•
•
•
•
Hypnotherapie heeft de cliënt veel te bieden. Dat
begint al met het leren van zelfhypnose om de
cliënt in staat te stellen controle terug te geven
over een deel van lichaam en geest waarbij in
korte tijd mentale en fysieke stress kan worden
afgevoerd.
Soms kunnen cliënten in de jeugd grote trauma’s
hebben meegemaakt, waardoor het lichaam niet
langer meer in staat is om in de rust stand te
komen. Een voorbeeld hiervan kan zijn: seksueel
misbruik op jonge leeftijd, waardoor er een deel
van het onderbewustzijn voortdurend op scherp
staat om de omgeving te monitoren.
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WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK NAAR HYPNOSE

O

p 18 augustus 2017 werd de Zwitserse
Beroepsvereniging voor Hypnotherapie
(SBVH) opgericht als vereniging zonder
winstoogmerk in het kanton Zürich. Nou, dat
is geen nieuws meer. Er is echter een reden
waarom ik er nu pas verslag over uitbreng.
Dat heeft te maken met het start van het
wetenschappelijk onderzoek dat door de SBVH
wordt ondersteund.
Ons voornaamste doel is om erkenning van het
beroep van hypnotherapeut te krijgen in het
Zwitserse onderwijslandschap, in het Zwitserse
gezondheidszorgstelsel en in de publieke
perceptie als erkend professioneel vakgebied
Dit willen we wereldwijd uistralen.
Hypnose is een oud medisch instrument dat
vandaag de dag met groot succes wordt
gebruikt om een grote verscheidenheid van
fysieke en psychologische aandoeningen
en ziekten te behandelen. Dit gebeurt
voornamelijk in de individuele praktijken van
hypnotherapeuten. Echter, eenzame strijders
kunnen zelden een groot verschil maken in
de wereld. Daarom moeten we alle expertise,
ervaring en netwerken bundelen. Hoewel
hypnotherapie steeds meer bekendheid
krijgt, zijn de onderliggende en objectief
controleerbare werkingsmechanismen nog
nauwelijks bekend en begrepen.
Om deze reden is hypnose nog steeds
uitgesloten van de elementaire medischpsychologische-therapeutische basisopleiding
en verbannen naar de onwetenschappelijke
hoek. Om hierin verandering te brengen
heeft de Zwitserse Beroepsvereniging voor
Hypnotherapie (SBVH) een Expertgroep
Wetenschap opgericht. Deze Expertgroep is
verantwoordelijk voor het wetenschappelijk
onderzoek van verschillende aspecten en
onderliggende mechanismen van hypnose.

Wetenschappelijk onderzoek naar objectief te
bepalen psychofysische parameters en hersenfuncties
Het door het SBVH ondersteunde onderzoek
heeft in eerste instantie betrekking op twee
gebieden van fundamenteel onderzoek:
Objectieve psychofysische parameters:
Hier staat de invloed van hypnose op
verschillende lichaamsfuncties op de voorgrond.
Deze omvatten bijvoorbeeld huidgeleiding,
hartritmesveranderingen, meting van cortisol
in speeksel, ademhalingskarakteristieken,
pupillometrie en zuurstofverzadiging van het
bloed.
Hersenfuncties:
Dit gaat over de invloed van hypnose op
de hersenen en hersenfuncties. Deze
werkingsmechanismen worden onderzocht
met behulp van verschillende methoden
die in staat zijn om verschillende aspecten
van de menselijke hersenfunctie te meten
en te kwantificeren. Deze omvatten elektroencefalografie (EEG), functionele en structurele
magnetische resonantiebeeldvorming (sMRI en
fMRI) en magnetische resonantie spectroscopie
(MRS).
De eerste tests werden medio januari 2018
uitgevoerd. Deze vonden plaats in ETH/UZH. Het
Swiss Federal Institute of Technology Zurich (ETH
Zürich) is een technische en wetenschappelijke
universiteit in Zürich. Het behoort tot de
tien beste universiteiten ter wereld en wordt
beschouwd als de beste continentale Europese
universiteit.
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Bij de proefpersonen werden ademhalingskarakteristieken, huidgeleiding, polsslag en
oogontspanning gemeten. Een complete testrun
duurt minder dan twee uur per respondent.
In januari 2018 werd het programma voortgezet.
Met andere proefpersonen werden fMRI tests
uitgevoerd. Ze werden echter niet zomaar in
hypnose gebracht, maar de metingen werden
uitgevoerd in verschillende hypnosedieptes: van
somnambulisme naar de Esdaile en vervolgens
naar Ultra-Height© & Ultra-Healing®. Al deze
staten van hypnose worden onderwezen door
OMNI Hypnosis Training Center®.
De deskundigengroep van de SBVH
Het wetenschappelijk team van experts die
de metingen uitvoeren is niet alleen zeer
gemotiveerd, maar ook hooggekwalificeerd en
bestaat uit hoogopgeleiden:
Dr. PhD Mike Bruegger: fundamenteel en
klinisch wetenschapper in het Centrum voor
Tandheelkunde en het Instituut voor biomedische
ingenieurswetenschappers, Universiteit van
Zürich en ETH Zürich, Zwitserland.
Msc. PhD Nuno M. P. de Matos: Centrum voor
Tandheelkunde, Universiteit van Zürich, Instituut
voor Aanvullende en Integratieve Geneeskunde,
Universitair Ziekenhuis Zürich en Universiteit van
Zürich, Zwitserland.
Dr. med. dent. Patrick Meyenberger: Tandarts
in Wil SG, Hypnotherapeut en Promovendus
bij de afdeling Craniofaciale en Maxillofaciale
Heelkunde van het Universitair Ziekenhuis Insel,
Staatsexamen University of Bern.

Genève laat zien. ”Over een paar jaar zullen we
ons afvragen waarom we in het algemeen nog
geen hypnose hebben gebruikt”, zegt Claire-Anne
Sigrist, dokter aan de Hôpitaux universitaires
de Genève HUG. De HUG (HUG – het grootste
academisch ziekenhuis van Zwitserland)
gebruikt hypnose nu met succes in meer dan 30
verschillende procedures, zoals bijvoorbeeld:
wanneer patiënten paniekangst hebben in de fMRI
voor de operatie tot rust komen voor bijwerkingen
van chemotherapiepijnvermindering en nog
veel meer…. Het eerste verplegend personeel
is al opgeleid in het gebruik van hypnose. In
2020 moet tien procent van het therapeutisch
personeel op dit gebied zijn opgeleid en in totaal
2.200 verpleegkundigen en artsen moeten een
voorlichtings- en sensibiliseringscursus hebben
gevolgd.
De HUG is overtuigd van het gebruik van hypnose
omdat:
• Hypnosis werkt
• Wonden sneller genezen
• Er minder complicaties optreden
• Hypnose helpt om de kosten te verminderen
• Het medicijnverbruik vermindert
• Patiënten eerder naar huis kunnen
Bron: Rapportage in de NZZ van 18 januari 2018.
Iedereen kan hypnose leren – niet alleen artsen.
In de OMNI-hypnoseopleiding leer je hoe je
mensen kunt helpen angsten te elimineren, pijn te
verminderen en vrij te worden van lichamelijke en
psychische klachten.
Sandra Blabl.

Ziekenhuis Genève zet hypnose groot in
Ook in de geneeskunde wordt hypnose
langzaam, zij het heel langzaam, serieus
genomen, zoals het Universitair Ziekenhuis in
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HOE KRACHTIG IS EEN ESDAILE-BEHANDELING

O

ver een paar maanden is het 170 jaar
geleden dat een 40-jarige Indiase boer
werd geopereerd aan een tumor onder zijn
linkeroog. Het liep goed af met deze Teencowrie
Paulit uit Madra en niemand zou ooit nog van
hem gehoord hebben als de dokter die hem
opereerde daarvan geen aantekening had
gemaakt in zijn dagboek.
Het was James Esdaile, M.D. (1808–1859), een
kopstuk uit de hypnosegeschiedenis die het
volgende schreef.

3. Juni 1845
Teencowrie Paulit een boer van 40 jaar lijdt al twee jaar
aan een tumor in een holte onder zijn linkeroog (antrum
maxillare). Die tumor drukt op de oogkas, vult de hele neus,
gaat voorbij de keel en veroorzaakt een verdikking van de
klieren in de nek.
Ik wilde hem graag voordat ik ging opereren minder gevoelig
maken voor de pijn. Gisteravond hebben mijn assistenten
hem aanhoudend gemagnetiseerd zonder hem zelfs maar
in slaap te krijgen. Geen wonder, want door de tumor in zijn
keel heeft hij al vijf maanden bijna niet geslapen. Nadat ik
mij ervan vergewiste dat hij zich zittend het best voelde nam
ik hem vandaag zelf bij de hand en zette hem in een stoel
en begon de behandeling. De kamer werd verduisterd, ik
hield mijn gespreide handen een poosje boven zijn hoofd en
bewoog ze dan langzaam naar beneden, één voor hem en
de ander achter hem. De eerste over zijn ogen, neus, mond,
zijkanten van zijn nek en de andere over de onderkant van

niet. Na de operatie werd hij op de grond gelegd om zijn
gezicht dicht te naaien en terwijl dat gebeurde deed hij voor
het eerst zijn ogen weer open.
4.Juni
Het is een nog wonderlijker affaire dan ik gisteren dacht.
De man verklaarde met de meest nadrukkelijke pantomime
dat hij geen enkele pijn voelde toen hij in de stoel zat of
toen hij op de vloer ontwaakte tijdens het dichtnaaien van
zijn gezicht. Het hoesten en naar voren bewegen waren dus
alleen maar onwillekeurige, instinctieve inspanningen om
stikken te voorkomen.
6.Juni Vandaag zijn de hechtingen verwijderd. Het
hele gebied van de wonden in het gezicht heeft zich al
aaneengesloten. Hij is buiten gevaar en kan vrijuit spreken.
Hij verklaarde uitdrukkelijk dat hij niet wist wat er gebeurde
totdat hij op de vloer wakker werd en ontdekte dat ik zijn
wang aan het hechten was. Hij zal het zelf het beste weten,
neem ik aan. Hier is een vertaling van zijn eigen verklaring in
het Bengalees,:
“Twee jaar lang leed ik onder deze ziekte en vijf maanden
lang sliep ik amper. Op 19 Mei, kwam ik naar het Imambarah
Hospital, en drie of vier personen probeerden me tevergeefs
in slaap te krijgen. Op de 3e juni was Dr. Esdaile zo
vriendelijk mijn genezing ter hand te nemen. Met heel veel
werk bracht hij me in slaap en haalde iets uit mijn linkerwang,
waarvan ik me op dat moment niet bewust was. Na de
operatie sliep ik twee nachten niet, maar na de derde dag
sliep ik gewoon. Teencowrie Paulit, of Madra.”

de hersenen. Beide gingen door tot onderaan het middel, als
klauwen tot het maagkuiltje waarop ik ze gespreid en tegen
elkaar zachtjes drukte. Ondertussen bleef ik doorlopend op
zijn hoofd en ogen ademen. Na een half uur was de man
cataleptisch en nog een kwartier later volbracht ik de meest
gevaarlijke en langdurigste operatie uit de chirurgie. De man
was volledig bewusteloos. Ik stak een lang mes in de hoek
van zijn mond en bracht de punt over naar het wangbeen en
splitste dat in tweëen. Vandaaruit drukte ik door de huid in
de binnenhoek van het oog en sneed het wangbeen tot de
neus open. De tumor veroorzaakte zoveel spanning op het
bot dat de tumor tussen mijn vingers en de botten barstte en
een golf van bloed en een hersenachtige substantie in de
slokdarm verdween.
De man bewoog niet eenmaal en afgezien van een enkele
kreun, gaf hij geen teken van leven. Maar toen ik zijn hoofd
terugduwde en met mijn vingers door zijn keel de massa
weghaalde stroomde een golf bloed in zijn luchtpijp en
waren er kennelijk instinctieve inspanningen nodig. Hij
hoestte en leunde voorover om het bloed kwijt te raken. Ik
veronderstelde dat hij zou ontwaken maar dat gebeurde nog
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Esdaile’s eerste patient was een gevangene met
een enorm gezwollen scrotum. In het bijzijn van
onder meer dokters, notabelen en de gouverneur
verwijderde Esdaile in een paar minuten,
pijnloos een tumor. Vele operaties volgden van
tandextracties tot amputaties. In Kolkata kreeg
Esdaile een ziekenhuis om zijn nieuwe techniek
verder te ontwikkelen.
©JohanEland, 2015
Bron: Mesmerism in India, 1846 ed. printed
for Longman, Brown, Green and Longmans,
London.

HYPNOSE BIJ GEWICHTSPROBLEMEN

Z

e variëren van een paar kilo te veel
tot ernstige problemen met over- of
ondergewicht. Elk gewichtsprobleem heeft
zijn eigen kenmerken en soms vraagt het
oplossen ervan om een multidisci-plinaire
aanpak. Er zijn verschillende factoren die te
maken hebben met gewichtsproblemen, zoals
problemen met de schildklier, een tekort aan
bepaalde supplementen, of emotionele en
gedragsproblemen. Hypnotherapie is krachtig
als het gaat om het loslaten van emotionele
oorzaken en helpt met veranderen van het
eetpatroon.

verandering optreedt.
Een ander belangrijk aspect is om erachter te
komen wat de cliënt weet over voeding en eten,
omdat mensen simpelweg niet weten hoe ze
moeten eten.

Soms is het belangrijk voor de cliënt om
een multidisciplinaire aanpak te volgen voor
het oplossen van zijn gewichtsproblemen.
In zulke gevallen adviseren we cliënten om
bijvoorbeeld naar een natuurgeneeskundige
of kinesioloog te gaan om te ontdekken of
er een disbalans is in het lichaam voor wat
betreft de breinchemie, suikerspiegel of iets
anders. Een andere mogelijkheid is om een
hypnotherapeut te vinden die is gespecialiseerd
in gewichtsproblemen en het probleem
multidisciplinair aanpakt.

Ook van belang is hoe mensen eten. Eten ze
gedachteloos terwijl ze televisiekijken, de
krant lezen of nog andere activiteiten doen?
Het is tijd om ze mindful te leren eten, hetgeen
betekent dat ze 100 procent de tijd nemen
om te proeven, te ruiken en te genieten van
het moment. Tevens betekent mindful eten
langzaam en goed kauwen.

Andere problemen in verband met eten zijn
eetstoornissen zoals obesitas, boulimia en
anorexia. In onze praktijk zien we dat mensen
naast over- of ondergewicht ook met diep
emotionele problemen kampen. Hypnotherapie
helpt deze mensen om hun onderliggende
problemen te overwinnen.

Niet onbelangrijk is het feit dat veel mensen
niet in verbinding staan met hun lichaam. Dit
betekent dat ze geen signalen van het lichaam
ontvangen over hun behoefte aan eten. Het
is ook mogelijk dat hun onderbewustzijn eten
gebruikt als vervanger voor de onvervulde
emotionele behoeftes van hun innerlijke kind.

Aan al deze punten moet worden gewerkt om
mensen te helpen weer gezonde eetgewoonten
te ontwikkelen, die positief bijdragen aan hun
mind en body.
Bron: Hypnose de sleutel tot eigen kracht, Ina
Oostrom, Simona Linskens, Vijay Sharma

De manier van werken is beschreven in het
indrukwekkende boek van onze Zwitserse
collega Sandra Blabl. In Bulimifrei Jetzt
beschrijft ze haar zoektocht naar het genezen
van boulimia. Ze zegt dat het oplossen van de
negatieve emoties uit het verleden alleen niet
genoeg is en dat ook bepaalde supplementen
nodig zijn om de hersenen weer in evenwicht te
brengen.
Het is bij deze verslaving ook heel belangrijk
om het hypnotische verhaal van de persoon te
kennen. Voor cliënten is het belangrijk te weten
dat hoe vaker ze hun eigen verhaal herhalen,
hoe sterker het verhaal hun onderbewustzijn
programmeert en daarmee voorkomt dat er
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COMFORT-BIRTHING

O

p natuurlijke wijze comfortabel bevallen,
kan dat?

Jazeker, dat kan met behulp van zelfhypnose.
De hypnosetechnieken waarbij een vrouw meer
controle krijgt over haar eigen lichaam en geest
zijn tegenwoordig zo verfijnd, dat pijnvrij bevallen
of op zijn minst een bevalling met veel minder
pijn en ongemak heel eenvoudig gerealiseerd
kan worden. We hebben het hierbij dan over een
normale vaginale geboorte zonder complicaties.
Hypnose voor pijnbestrijding
Hypnose werkt bijzonder effectief om pijn te
bestrijden en dat is dan ook de reden dat steeds
meer ziekenhuizen in de ons omringende landen
hypnose gaan toepassen tijdens operaties.
Natuurlijk bevallen
We hebben afgeleerd om natuurlijk te bevallen.
Al vanaf het moment dat vrouwen een klein
meisje zijn horen ze verhalen over bevalling en
geboorte. Meestal zijn de verhalen die het meeste
indruk hebben gemaakt gebeurtenissen waarbij
de bevalling pijnlijk, moeilijk of zelfs traumatisch
verliep. Een jong meisje heeft nog geen sterk
ontwikkeld kritisch vermogen en de overtuiging
dat een bevalling op zijn minst gepaard gaat met
pijn en ongemak wordt - bewust of onbewust onderdeel van haar overtuiging. Deze overtuiging
wordt gedurende de rest van haar ontwikkeling
naar het moment dat ze zelf zwanger is en
tot op het moment van de geboorte versterkt
door de talloze verhalen die over bevalling en
geboorte worden verteld. Zenuwen en angst
voor de bevalling kunnen de stress en spanning
in je lichaam verhogen. Daarmee verstrakt je
lichaam en moet je lichaam harder werken om
het geboortekanaal los en ontspannen te maken
als voorbereiding om daar de baby doorheen
te begeleiden. Een groot deel van pijnervaring
wordt veroorzaakt door stress. Door doelgericht
stress te verminderen wordt de pijnervaring sterk
verminderd.
Anesthesie door middel van zelfhypnose
Onze technieken gaan een stap verder. Door
zelfhypnose voor gevorderden te leren ben je in
staat om een natuurlijke anesthesie in je lichaam
of deel van je lichaam op te roepen. Met behulp
van ons programma leer je om de delen van je
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lichaam die actief met de bevalling betrokken
zijn comfortabel te laten aanvoelen tijdens de
bevalling. Hypnose is eenvoudig te leren. In feite
is alle hypnose zelfhypnose. De basistechniek
voor zelfhypnose kan binnen één sessie worden
aangeleerd. Tegelijkertijd leer je om snel en diep
te ontspannen, waarbij stresshormonen worden
afgevoerd.
Woorden dragen bij aan de pijnervaring
In principe wordt de pijnervaring door de
hersenen geregeld. Zodra een deel van het
lichaam druk voelt of een beschadiging krijgt,
wordt er een alarmsignaal aan de hersenen
doorgegeven. Het zijn negen hersengebieden
die “in overleg gaan” of het alarmsignaal moet
worden omgezet in een pijnprikkel. Deze
hersengebieden baseren zich op de waarden
die ze van het “beschadigde” gebied ontvangen
hebben, maar houden ook rekening met andere
zaken zoals o.a. de kracht van het alarmsignaal,
vergelijkbare gebeurtenissen uit het verleden,
hoe omstanders reageren, welke woorden er
worden gezegd. Op grond van alle beschikbare
informatie maken de hersenen een optelsom
en wordt bepaald of er een pijnsignaal moet
worden afgegeven en hoe sterk dat signaal dient
te zijn. Met hypnose zijn we in staat om deze
signaalwerking te beïnvloeden.
De kracht die woorden op ons onderbewustzijn
uitoefenen zijn niet te onderschatten. Woorden
kunnen helpen genezen en woorden kunnen
grote schade aanrichten. De kracht van
woorden wordt in onze maatschappij nog teveel
onderschat.
Als we goed kijken naar het woord wee dan zien
we dat dit woord uitgelegd wordt als pijn, leed
en smart. Als we naar de synoniemen kijken van
het woord persen dat in de combinatie perswee
voorkomt, dan zien we dat daarmee de woorden
wringen, uitknijpen kunnen worden geassocieerd.
Niet bepaald woorden die het
onderbewustzijn voorbereiden
op een vreugdevolle,
comfortabele, natuurlijke
geboorte. Wij vermijden deze
woorden en in de plaats
daarvan hebben we het
over golven, contracties en
spierbewegingen.

BEWUSTZIJN VERSUS ONDERBEWUSTZIJN

H

eb je ooit geprobeerd om een liedje te
zingen terwijl je tegelijkertijd twee getallen
met elkaar wilde vermenigvuldigen? Als je dit
probeert zul je ontdekken dat het onmogelijk
is. Dat komt omdat ons normale bewustzijn
de informatie op een seriële manier verwerkt:
de mind kan maar met één ding tegelijk bezig
zijn. Denk maar eens terug aan het moment
dat je leerde autorijden. Je vond vast dat je
alles tegelijk moest doen, terwijl je met je
bewuste gedachten maar één ding tegelijk kan.
Bij het besturen van de auto lijkt het alsof je
alles tegelijk moet kunnen: sturen, koppelen,
schakelen, op het verkeer letten, etc. In feite
kun je dat ook niet doen. Maar door gebruik
te maken van je onderbewustzijn kun je deze
dingen snel leren doen. Al heel snel helpt je
onderbewuste mind je door kleine programma’s
aan te maken die deze acties automatiseren,
zodat je bewuste mind vrij is voor andere
dingen. Dit is de reden waarom een onervaren
chauffeur zich goed moet concentreren op het
rijden en moeite heeft tegelijkertijd te praten,
omdat zijn interne programma’s voor het
autorijden nog niet volledig zijn geïnstalleerd.

veranderen. Jij bent vrij om een andere film
te kiezen of een ander krachtig programma.
Alleen dan zul je het gewenste resultaat
bereiken en je droomleven leiden. Einstein zei:
‘Krankzinnigheid is her-haaldelijk hetzelfde
blijven doen en andere resultaten verwachten.’
Het is zo mooi dat hypnose ons toegang geeft
tot deze bijzondere biologische computer. Als
ons systeem uit balans is, bijvoorbeeld door
stress, helpt hypnose de stress te verminderen
en ons lichaam weer zijn evenwicht te vinden.
Bron: Hypnose de sleutel tot eigen kracht, Ina
Oostrom, Simona Linskens, Vijay Sharma

Ons onderbewustzijn is verbazingwekkend
vergeleken met onze bewuste gedachten.
Terwijl ons onderbewustzijn ontelbare
procedures en processen verwerkt, verzorgt
het tegelijkertijd ook de samenstelling en
hoeveelheid van onze hormonen, chemicaliën,
vloeistoffen, de 100.000 km aan bloedvaten en
de triljoenen cellen in ons lichaam. De lengte
van onze bloedvaten is dus 2,5 keer langer dan
de lengte van de evenaar die 40.076 kilometer
is. Begrijpen we werkelijk de kracht die in onze
onderbewuste mind schuilt?
Eigenlijk bestuurt ons onderbewustzijn ons
leven. Cognitieve neurowetenschappers zijn
tot de conclusie gekomen dat 95% van ons
gedrag, acties, beslissingen en emoties uit ons
onderbewustzijn voortkomen. Dit betekent dat
je leven niet door bewuste beslissingen wordt
gestuurd. Wie neemt dan de beslissingen in je
leven? Je onderbewustzijn, omdat dat je leven
bestuurt. Ben je niet gelukkig met je leven,
dan hebben we goed nieuws voor je: jij bezit
de kracht en het vermogen om de onbewuste
programma’s die je niet meer dienen te
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HYPNOSECOMMUNITY

ypnose

Community
Op de Hypnose Community kun je vragen stellen en antwoord vinden over van alles dat met hypnose
te maken heeft. Het basislidmaatschap is gratis en geeft je toegang tot audio's, video's en e-boeken.
Gratis zelfhypnose audio's voor vermindering van stress, beter slapen, ondersteuning bij ziekte, jetlag.
Allerlei DIY (Do it yourself) technieken. Video's over hypnose, boekbesprekingen.
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