
HYPNOSE VERSTERKT LICHAAM EN 
GEEST

Verdiepende module psychosomatiek: 

extra focus op afweer en allergie 

Beschrijving 
Deze workshop is in de eerste plaats een verdiepende workshop van de eerdere module “ hypnose bij huidziekten “.  We zullen de eerder 

besproken technieken grondiger oefenen. Maar omdat de focus ditmaal meer gericht is op allergie en het effect van chronische ontsteking 

op het lichaam, bespreken we ook andere lichaamsklachten dan huidziekten. 

Aandoeningen, waar het afweersysteem en/of chronische ontsteking een rol spelen zoals allergie, astma, een reeks auto-immune ziektes, 

kunnen opflakkeren onder invloed van chronische stress. Maar ook cardiovasculaire aandoeningen of diabetes kunnen, ook al hebben ze 

een belangrijke genetische origine, evenzeer negatief beïnvloed worden door stress of negatieve emoties. Daarnaast spelen psychologische 

factoren een belangrijke rol bij de groep van “Onvoldoende Verklaarde Lichamelijke Klachten” (SOLK). Deze aandoeningen kunnen zich 

uiten als jeuk, tintelingen, hartkloppingen of chronische pijn op een bepaalde zone in het lichaam, telkenmale zonder medische oorzaak. 

Vroeger noemden artsen dit soort klachten ‘lichamelijk onbegrepen klachten’, ‘functionele klachten’ of ‘somatoforme klachten’.  Het zijn 

lichamelijke klachten die veel last kunnen geven, een last die mensen echt ervaren. Artsen weten vaak niet hoe ze ermee moeten omgaan. 

Hypnose kan, naast een geschikte medische therapie, een duidelijk meerwaarde betekenen om het aanbod naar deze patiënten verruimen. 

Methode
Powerpoint, video, praktijkoefeningen 

Powerpoint wordt nadien ter beschikking gesteld 

Datum en tijd

Vrijdag 5 mei 2023

09:30 - 17:00  uur      

Locatie

UPC-KU Leuven

Leuvensesteenweg 517 

Kortenberg, Congrescentrum

Aanmelden: www.VHYP.be 5 mei 2023

Prijs en accreditering

Leden 145 euro

Niet-leden 180 euro

Inschrijving via de website

Accreditering voor artsen wordt 

aangevraagd

� � �



- De effecten van chronische stress op de afweer toelichten. 

- Somatisch onvoldoende verklaarde klachten koppelen aan onderliggende (psychische) factoren.

-  Aan cliënten geschikte psycho-educatie geven (die naast de hypnotische aanpak onmisbaar is bij verschillende soorten lichamelijke 

aandoeningen).

-  Zelf hypnotische scripts voor een bepaalde lichaamsklacht vormgeven. 

- Blijk geven van meer zelfvertrouwen in het werken met hypnose bij lichamelijke klachten. 

Deelnamevoorwaarden:
Degenen die de basisopleiding reeds voltooiden. Deze module is verplicht voor de curricula hypnose bij medische behandelingen en 

facultatief voor de andere curricula. 

Voorbereiding:
Lezen van de ge-uploadde informatie 

Een eigen casus meebrengen indien u die heeft. 

Volgende onderwerpen komen aan bod
- Recente literatuur over de rol van afweer bij bepaalde lichamelijke klachten, waarbij steeds meer tipjes van de sluier worden opgelicht, 

zal toegelicht worden als achtergrond informatie. Zo zijn er recent talrijke studies die een verband leggen tussen negatieve levenservar-

ingen in de kindertijd en de hogere incidentie van diverse inflammatorie aandoeningen op latere leeftijd.

- Een overzicht van de belangrijkste studies over hypnose bij diverse lichaamsklachten. 

- Demonstratie en inoefenen van een specifieke hypnotische aanpak voor allergie. 

- Bespreken en inoefenen van andere helende scripts die nog niet eerder aan bod kwamen in de eerdere “ huid module “. 

- Hoe ontstaan onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten?

Lesgever
Ria Willemsen

Dr Ria Willemsen is dermatoloog met bijkomende training in psycho-dermatologie.

Ze is auteur van diverse publicaties rond hypnose voor huidziekten en heeft hierover een 

doctoraat afgelegd. 

Ze is werkzaam als zelfstandige en als 

psycho-dermatologe verbonden aan de dienst huidziekten van het UZ Brussel. 

Ze werkt sedert meer dan 20 jaar met hypnose.
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Aan het einde van deze voortgezette module, kunnen de 
deelnemers:


