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Hypnotische Communicatie in Medische Settings 2017  
 

In het najaar van 2017 organiseert de Vlaamse Wetenschappelijke Hypnose Vereniging (VHYP - www.vhyp.be) opnieuw 
een opleiding over het gebruik van hypnotische communicatie in een medische setting.  
In een artikel van KNACK (uitgave van 25 mei 2016) werden de mogelijkheden van hypnose in de medische wereld 
nogmaals duidelijk uitgelegd. Uit datzelfde artikel (zie http://www.vhyp.be/nieuws/hypnose-een-serieus-medisch-
instrument) bleek ook dat hypnose in ziekenhuizen aan een opmars bezig is, gesteund door universiteitsprofessoren en 
artsen specialisten die de voordelen van deze eenvoudige maar krachtige technieken uit de doeken doen. 
 
Gedurende de vijfdaagse opleiding over 'Hypnotische communicatie in medische settings' wordt algemene informatie 
gegeven over het gebruik van hypnose ('wat is hypnose en waarvoor kan het gebruikt worden?') en het aanwenden van 
'comfort taal' en positieve communicatie bij de behandeling van patiënten. 
 
De deelnemers krijgen ook verscheidene hypnotische inductiemethodes aangeleerd en oefenen met hypnotische 
communicaties en suggesties. Andere onderwerpen die uitgebreid aan bod zullen komen gedurende de opleiding zijn: het 
werken met symbolen en metaforen, het omgaan met angstige patiënten, de aanpak van pijn- en angst bij medische 
procedures, het gebruik van hypnose bij acute en chronische pijn (basistechnieken) en het integreren van hypnose in het 
werken met kinderen.  
 
DATA: 
Vrijdag 29 september 2017  
Vrijdag 13 oktober 2017 
Vrijdag 10 november 2017 
Vrijdag 24 November 2017 
Vrijdag 8 december 2017 
 
DOELGROEP: 
De opleiding is bedoeld voor verpleegkundigen en artsen, kinesisten en psychologen die in hun werk geconfronteerd 
worden met angstige patiënten en pijnlijke procedures, zowel bij volwassenen als kinderen. Chronische pijn komt in 
beperkte mate aan bod. 
Voorwaarden van inschrijving: diploma medische sector, voor meer details kan je de website van VHYP 
(http://www.vhyp.be/opleiding/curricula) consulteren. 
 
RESULTAAT: 
Na deze opleiding bent u in staat om zowel kinderen als volwassenen te begeleiden om beter, op een meer comfortabele 
en ontspannen manier met pijn en angst om te gaan of pijn te controleren. De patiënten worden rustiger en minder angstig 
wat niet alleen een impact heeft op hun eigen ervaringswereld, maar ook op hun omgeving. De sfeer wordt omgebogen van 
gespannen naar creatief, van onrustig naar comfortabel, van angstig naar communicatief. 
 
LOCATIE: 
Universitair Ziekenhuis Antwerpen, Wilrijkstraat 10, 2650 Edegem. 
 
UURROOSTER: 
in de voormiddag (VM) van 9u30 tot 12u45 en in de namiddag (NM) van 13u45 tot 17u00 
 
DEELNAMEPRIJS: 
- €500.00 inclusief middaglunch (broodjes) en koffiepauzes, 
- UZA werknemers: €400,00 (code HCiMS 2017) (overleg met uw diensthoofd voor eventuele tussenkomst) 
 
AANTAL DEELNEMERS: 
Maximum 14 tot 20 deelnemers. De opleiding gaat enkel door bij een voldoende aantal deelnemers 
 
CONTACTPERSOON: Ann Roete, verpleegkundige ann.roete@telenet.be of UZA-mailadres: Ann.roete@uza.be 
HOE INSCHRIJVEN: 
Inschrijven kan via www.vhyp.be opleidingen, bij aanmelding wordt gevraagd uw diploma op te laden; na het aanmelden 
krijgt bij toelating een goedkeuring en uitnodiging om te betalen. 
 
VERVOLGOPLEIDING : na deze 5 daagse opleiding bieden we een 2 daagse schakelmodule aan met specifieke hypnotische 
inductiemethoden en nog meer oefeningen zodat u daarna kan deelnemen aan onze vervolgmodules. Planning voor deze 
module volgt later. 
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DIPLOMAVEREISTEN 

• Artsen  

• Verpleegkundigen en 

vroedvrouwen 

• Kinesisten 

• Psychologen 

• Houders van minimum een 

bachelor diploma in de   

medische sector 

 

 

ACCREDITERING 

Aangevraagd voor (tand)artsen 

en vroedvrouwen 

DOEL 

• Pa�ënten (kinderen en volwassenen) leren  

comfortabel te begeleiden �jdens onderzoeken 

en procedures 

• Pa�ënten leren omgaan met acute of           

chronische pijn 
 

Na het volgen van deze opleiding en een schakelmodule kan je 

deelnemen aan de vervolgmodules of het volledige opleidingstra-

ject “Erkend Hypnosetherapeut”. Voor meer info: www.vhyp.be . 

 

Data Najaar 2017:  

Vrijdag 29 september, 13 oktober, 10 en 24 november en 

8 december 2017 

van 9:30 tot 12:45 en van 13:45 tot 17:00 

Prijs:   500 € ( UZA personeel 400 € ) 

Loca�e:   UZA Wilrijkstraat 10, 2650 Edegem 

 

Vragen? Contacteer ann.roete@uza.be 
 

Inschrijven via www.vhyp.be 

DE VLAAMSE WETENSCHAPPELIJKE HYPNOSE VERENIGING 

ORGANISEERT: 

 

 

Lid van ISH (Interna�onal Society of Hypnosis)  www.ishhypnosis.org 

Lid van ESH (European Society of Hypnosis)  www.esh-hypnosis.eu  

5-DAAGSE OPLEIDING 
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