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Voorwoord 

Herprogrammeer Je Stress (HJS) werd opgericht door Yves 

Gazin en Bregje Mulders. Wat begon als een idee om stress aan 

te pakken bij bedrijven, groeide al snel uit tot een volledige 

workshop. Vanuit passie en de wil om kennis over te dragen, 

duurde het niet lang voordat ook de tweede Herprogrammeer 

Je Stress workshop een feit was. 

De verhalen en ervaringen van deelnemers inspireerden ons 

dermate dat we meer uit Herprogrammeer Je Stress wilden 

halen. Er is zoveel meer te delen; tips, aanvullingen, extra 

technieken, uitleg en inzicht. Ieder mens is uniek en heeft een 

eigen beleving van stress, wat dus ook een eigen aanpak vereist 

die aansluit bij de persoon. Wij geloven dat iedereen zichzelf kan 

verbeteren, door met motivatie en de juiste hulpmiddelen aan 

de slag te gaan. 

En zo begon het. Het idee van een boek. Een nieuw zaadje was 

geplant, ideeën begonnen vorm te krijgen. De workshops 

werden in gedachten samengevoegd en de eerste woorden 

kwamen op papier. Het resultaat daarvan heb jij nu in handen - 

een boek waarin we je niet alleen kennis en technieken willen 

geven, maar ook inzicht in jezelf.  

Veel plezier met HJS. 

Yves & Bregje 
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1 De cijfers 

De cijfers in Nederland (bron: Rijksoverheid, TNO factsheet, 

2015): 

• 36% van het werkgerelateerde ziekteverzuim ontstaat door 

werkstress. Dat zijn 7.555.000 verzuimdagen of bijna 21.000 

fte. 

• Werkstress-gerelateerd ziekteverzuim kost werkgevers 1,8 

miljard Euro. 

• 1 miljoen Nederlanders hebben last van burn-out klachten. 

Jonge werknemers van 25 tot 35 hebben relatief vaak burn-

out klachten, namelijk 17%. Dit zijn 240.000 jonge 

werknemers. 

• 3 miljoen Nederlandse werknemers geven aan behoefte te 

hebben aan maatregelen tegen werkstress. 

 

De cijfers in België (bron: SD Worx, 2015 - SD Worx, 2016 - 

Securex, 2014): 

• Bijna 2 op de 3 (64%) werknemers ervaart stress op het werk. 

• Bij ruim 1 op 4 (27%) van alle werknemers leidt dit tot reële 

spanningsklachten met verminderde prestaties als gevolg. 

• 30,8% ervaart regelmatig stress van een onaanvaardbaar 

niveau. 

• 15,4% is meer dan dertig werkdagen afwezig als gevolg van 

langdurige stress. 

• Spanningsklachten door overmatige stress verklaren 37% van 

de afwezigheidsdagen door ziekte. Spanningsklachten houden 

werknemers ruim drie maal langer thuis. 

 

De cijfers spreken voor zich; stress is een serieus probleem in de 

huidige maatschappij. Bovenstaande cijfers/percentages hebben 
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betrekking op werkgerelateerde stress, maar daar stopt stress 

niet. Klachten worden vaak mee naar huis genomen en hebben 

niet alleen een uitwerking op de persoon zelf, maar ook op de 

omgeving, zoals de partner of het gezin. De werkgever is 

weliswaar verantwoordelijk voor de werkomstandigheden, maar 

niet voor het mee naar huis nemen van de werkgerelateerde 

stress door de werknemer. Het bedrijf kan daarbij helpen, door 

bijvoorbeeld workshops aan te bieden, maar het is uiteindelijk 

aan de werknemer om zijn/haar beleving van stress aan te 

passen. 

Naast werkgerelateerde stress kunnen mensen ook op andere 

vlakken in hun leven stress ervaren. Dit boek richt zich op het 

aanpakken van stress, op welk vlak dan ook. Ons doel is om een 

compleet geheel te bieden om de stressbeleving zelf positief bij 

te kunnen sturen.  
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2 Herprogrammeer Je Stress 

De aanpak van Herprogrammeer Je Stress (HJS) is gebaseerd op 

drie pijlers: (1) op de persoon gericht, (2) inzicht in stress en 

technieken om deze bij te sturen en (3) weg van stress. 

Op de persoon gericht 

Ten eerste vertrekt HJS vanuit het idee dat de omgeving een 

vaststaand feit is. Het kan zijn dat je de oorzaak van jouw 

stresservaring (deels) legt bij de omgeving, zoals ‘als die baas een 

andere functie zou krijgen, dan zou ik me beter voelen op het 

werk’ of ‘als ik een groter huis zou hebben, zou ik meer rust 

kunnen vinden na een stressvolle dag’.  

Hiermee geef je een stukje leiding over je leven uit handen. Een 

groter huis zou mogelijk wel helpen, maar is geen ultiem doel om 

te behalen - vervolgens wil je een hoger inkomen om 

huishoudelijke hulp te betalen, een betere auto, enzovoort. Het 

kan wel zijn dat er aanpassingen nodig zijn in de omgeving (zoals 

op het werk), maar HJS richt zich enkel op de persoon. 

Ieder van ons een unieke manier waarop we stress ervaren; de 

één krijgt meer last van lichamelijke klachten, de ander heeft 

slapeloze nachten, weer een derde wordt vooral chagrijnig. 

Eventuele benodigde aanpassingen aan de omgeving staan dus 

los van de manier waarop we stress beleven. Ieder van ons heeft 

echter ook de mogelijkheid om de eigen beleving van stress te 

veranderen. 

Inzicht en technieken 

Ten tweede bieden we kennis; het hoe en waarom van je stress 

beleving. Wanneer je inzicht krijgt in jezelf, wordt het 
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gemakkelijker om je stressreactie op tijd te (h)erkennen en van 

daaruit, bij te sturen. 

De technieken van HJS zijn doe-technieken die vereisen dat je 

zelf actief aan de slag gaat en de nodige stappen zet. We bieden 

je diverse technieken, waarbij het aan jou is om te ontdekken 

welke technieken je het beste bevallen. Persoonlijk houden we 

van snel en effectief; korte oefeningen die gemakkelijk in het 

dagelijkse leven te integreren zijn. 

Er is geen ultieme oplossing die voor iedereen werkt, wel een 

groot aantal kleine stappen die je kunt zetten. Gecombineerd op 

de unieke manier die bij jou past, zul je merken dat het resultaat 

krachtiger is dan de som der delen. 

Sommige technieken en onderliggende theorieën zijn je mogelijk 

al bekend, maar worden vanuit een andere insteek aangeboden. 

Ook kunnen de nieuwe elementen die aangedragen worden je 

een ander inzicht geven op al aanwezige kennis. 

Weg van stress 

Ten derde houden we ons bij de meeste technieken niet bezig 

met het níet ervaren van stress, maar met het ervaren van 

gewenste gevoelens. Je gaat ontdekken wat jij wil ervaren in 

plaats van stress; de ervaring leert dat veel mensen nog geen 

specifiek antwoord hebben op de vraag wat ze zouden willen 

ervaren in plaats van stress.  

Het verleggen van je aandacht naar iets wat prettiger voelt is al 

voldoende om je beter te voelen, dus waarom zou je je aandacht 

bij stress houden? In HJS leer je hoe je dit kunt doen. HJS richt 

zich dus vooral op ‘je prettig voelen’. 
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Daarnaast zijn rust en ontspanning een gevolg van een groot 

deel van de technieken van HJS, niet het startpunt. Dit betekent 

dat je niet op zoek gaat naar ontspanning of rust, maar dat je 

ontspanning en rust ervaart als resultaat. Dit heeft als bijkomend 

voordeel dat een aantal van de technieken ook tijdens 

momenten van (acute) stress prima toe te passen zijn. 
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3 Wat is stress? 

De lichamelijke reactie 

We hebben er allemaal wel eens van gehoord, de vecht, vlucht 

of bevries reactie. Deze acute stressreactie is ideaal wanneer je 

in een gevaarlijke situatie komt. In een fractie van een seconde 

kom je in de juiste staat; je bent alert, geconcentreerd en staat 

'op scherp'. Je bent klaar voor datgene wat er nodig is. Deze 

stressreactie op zichzelf is dus zeker niet ongezond. De reactie 

kan ook voorkomen als er geen letterlijk gevaar is, maar enkel 

een denkbeeldige bedreiging. 

Ons lichaam is zo gemaakt dat het perfect kan reageren op 

hetgeen wat deze acute reactie veroorzaakt. De stressreactie 

krijgt prioriteit en er worden diverse lichamelijke processen 

gestart, waardoor je meteen in een staat van paraatheid komt. 

Bij de stressreactie komen (over tijd) diverse chemische stofjes 

in het lichaam vrij; de hormonen adrenaline, noradrenaline en 

cortisol (wat ook wel het stresshormoon wordt genoemd). 

Deze hormonen zorgen voor diverse veranderingen in je 

lichaam: 

Je bloeddruk stijgt, je hartslag gaat omhoog, er wordt extra 

zuurstof naar je spieren, hart en hersenen gepompt, je 

ademhaling versnelt, je gaat zweten (het lichaam produceert 

meer warmte bij deze staat), enzovoort. 

Al deze lichamelijke effecten maken dat je sneller kunt reageren, 

sneller kunt denken en gedurende een beperkte tijd boven je 

normale niveau kunt presteren. Het is van belang dat je lichaam 

en geest na het moment van stress de nodige rust krijgt om 
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terug te keren naar een normaal niveau. Daarnaast is, in geval 

van lichamelijke inspanning, rust nodig om bij te komen van deze 

inspanning. 

Langdurige stress 

Het probleem is echter dat deze lichamelijke stressreactie, de 

tijdelijke staat van paraatheid, niet strookt met de meeste 

prikkels (stressfactoren) die vandaag de dag stress geven; de 

druk van het werk, het verkeer, de gedachte aan een moeilijk 

gesprek ... 

Daarnaast zijn er dermate veel van zulke momenten dat het 

lichaam zich bijna doorlopen in die verhoogde, 

energieverslindende staat kan bevinden. Je lichaam en geest 

krijgen niet de noodzakelijke rust om van de effecten van stress 

te herstellen. De stress kan zich opstapelen en een negatieve 

uitwerking op ons lichaam en onze geest geven. 

Er zijn echter ook nog andere redenen waardoor de stressreactie 

in stand gehouden wordt, welke in HJS uitgelegd worden 

(bijvoorbeeld het ‘voeden’ van de emotie en door verkeerde 

interpretatie). 

De gevolgen 

De lichamelijke gevolgen van lang aanhoudende stress zijn 

bekend; aanhoudende vermoeidheid, slapeloosheid, hoofdpijn, 

hoge bloeddruk, hartkloppingen, maag- en 

spijsverteringsproblemen, koude handen en voeten, spierpijn, 

zweten, trillen, verminderde weerstand, enzovoort. 

Daarnaast zijn er de geestelijke klachten zoals angst, piekeren, 

overspannen raken, burn-out, paniekaanvallen, depressie, 
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boosheid en frustratie, prikkelbaar zijn, gejaagd voelen, sneller 

geëmotioneerd zijn en concentratieproblemen. 

Langdurige stress kan ook zorgen voor veranderingen in het 

gedrag, men kan bijvoorbeeld meer of juist minder gaan praten, 

meer gaan klagen of verbitterd overkomen. Veranderingen als 

wegvluchten in drank, sigaretten, medicijnen of voedsel kunnen 

ook voorkomen. Op de korte termijn kan dit rustgevend werken, 

maar op de lange termijn kan dit schadelijke gevolgen hebben en 

het werkelijke probleem wordt hiermee niet verholpen.  

Ook op het werk kan stress problemen met zich meebrengen. 

Denk hierbij aan een verminderde productiviteit, meer fouten 

maken, minder motivatie, onderlinge spanningen en meer 

kortdurend verzuim. 
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4 De werking van het brein 

Ons brein bestaat uit een complex geheel van miljarden 

neuronen (zenuwcellen). Iedere neuron heeft een cellichaam en 

2 soorten uitlopers (axon en dendrieten), waarmee de cel in 

verbinding staat met honderden tot duizenden andere 

neuronen. Wanneer de uitlopers van 2 neuronen dicht genoeg 

bij elkaar in de buurt zijn, kunnen er via de uitlopers zogeheten 

neurotransmitters doorgegeven worden. Zo activeert de ene 

zenuwcel de volgende, als ware een domino-effect tussen de 

cellen. De neuronen die met elkaar in verbinding staan, creëren 

op deze manier een netwerk.  

Op onderstaande afbeelding zie je een netwerk dat versterkt 

wordt. 

 

Zo’n neuraal netwerk is actief bezig om nieuwe connecties te 

maken en bestaande connecties te versterken of te verbreken. 

Op deze manier leer je nieuwe vaardigheden en verbeter of 

vergeet je bestaande vaardigheden. 

Neurale netwerken werken niet alleen zo voor vaardigheden, 

maar ook voor de reactie op een zintuiglijke prikkel. De 

informatie komt binnen via de zintuigen en wordt naar het juiste 

deel in het brein gestuurd om daar verwerkt te worden. 

Bijvoorbeeld aanraking; de zenuwen in de huid registreren de 
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aanraking en sturen de prikkels door naar het brein. Daar wordt 

de informatie verwerkt. Je wordt je niet alleen bewust van de 

aanraking, je weet ook of het prettig voelt of niet. 

De intensiteit van de reactie op een zintuiglijke prikkel wordt 

bepaald door de sterkte van het gevormde neurale netwerk. Met 

andere woorden, hoe vaker je op een bepaalde prikkel reageert, 

hoe sneller en sterker de reactie kan zijn. Onderstaande spreuk 

vat het allemaal mooi samen: 

´Neurons that fire together, wire together.´ 

Dus in het geval van stressprikkels vormt het netwerk meer en 

sterkere verbindingen, waardoor je sneller stress zult ervaren. In 

HJS leer je om deze kennis op een positieve manier in te zetten. 
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5 Ankers 

Met deze kennis van hoe je brein werkt, is de volgende stap het 

herkennen van ankers. Bij een anker zullen de meeste mensen 

denken aan de verbinding tussen een schip en de zeebodem, of 

de verbinding tussen twee delen op een webpagina. Wij 

gebruiken de term 'anker' om een verbinding tussen een gevoel 

en een zintuiglijke waarneming aan te geven. 

Er komt een zintuiglijke prikkel binnen, deze wordt vervolgens 

verwerkt in het brein. De prikkel zelf kan neutraal zijn, maar wel 

een specifieke reactie bij je oproepen. Je hebt in je brein een 

associatie gelegd rond deze prikkel, waardoor je reactie anders 

kan zijn dan die van iemand anders die dezelfde prikkel 

binnenkrijgt. 

Voorbeelden uit het dagelijks leven 

Wij hebben enorm veel ankers die voor een ander mogelijk 

neutraal zijn, maar die in ons brein een specifieke reactie 

oproepen: 

• Het parfum dat een speciaal persoon draagt. Wanneer je 

dat nu ruikt, word je herinnerd aan die persoon en kun je 

bijbehorende gevoelens ervaren. Er is in je brein dus een 

verbinding tussen de geur van het parfum (de zintuiglijke 

waarneming) en de gevoelens die je bij die persoon hebt. 

• Het horen van een muzieknummer. Muziek kan sterk 

verbonden zijn aan gevoelens, het nummer zelf kan al 

een emotie oproepen. Maar wanneer er een verbinding is 

tussen een specifiek nummer en een gebeurtenis (zoals 

een liedje wat op de trouwdag gespeeld werd), kan het 
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horen van dat nummer je even mee terug nemen. Terug 

naar die gebeurtenis en de bijbehorende gevoelens. 

• Uit de kindertijd. Het zien en vasthouden van je 

speelgoed van vroeger, een ijsje eten wat je vroeger 

altijd op vakantie kreeg, de geur van de soep van oma op 

zondag ... De reactie kan in het brein zo snel zijn, dat de 

herinneringen achterwege blijven en de zintuiglijke 

prikkels puur het bijbehorende gevoel oproepen. 

 

Er zijn echter ook algemene ankers, zoals: 

• Reclame. Reclamemakers hopen ook een link te leggen, 

een anker, tussen een gevoel en hun merk. Zodat je, 

wanneer je het merk in de winkel ziet, dat gevoel weer 

herinnert (al dan niet op onbewust niveau). 

Een voorbeeld is een frisdrankmerk, wat zich in reclame 

richt op samenzijn met vrienden en familie, gezelligheid, 

een actief en leuk leven. De reclame bevat diverse 

zintuiglijke prikkels en nodigt je uit het gevoel te 

proeven. Of een automerk wat in de reclame gevoelens 

van vrijheid oproept, de wereld ontdekken, op elk terrein 

en kunnen gaan en staan waar je wil.  

• Aangepaste verkeersborden. Onderzoek heeft 

aangetoond dat automobilisten iets langzamer rijden bij 

het zien van verkeersborden met de tekeningen van Dick 

Bruna (Nijntje en vriendjes). In de regio Rotterdam - Den 

Haag worden zulke verkeersborden nu op enkele 

plaatsen getest. Er is een verbinding tussen het zien van 

Nijntje en het gevoel op te moeten passen voor kleine 

kinderen. 
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De genoemde voorbeelden zijn vaak neutrale of positieve 

ankers, maar een anker kan ook negatief zijn. 

• Email. Het zien van het email-icoontje op je scherm is 

een neutrale zintuiglijke waarneming. Wanneer er een 

mail binnenkomt die stress oproept, kan er een 

verbinding ontstaan tussen het zien van het icoontje en 

de stressreactie. Iedere volgende vervelende mail kan 

deze verbinding versterken, waardoor de stressreactie 

steeds sneller/vaker plaats zal vinden. Na verloop van 

tijd is het zien van het icoontje al voldoende om een 

stressreactie op te roepen, ongeacht van wie de email is. 

• Vervelende eigenschappen. Je ergert je aan een bepaalde 

eigenschap van een persoon. Omdat je met je aandacht 

bij die eigenschap bent, zal het je meer op gaan vallen en 

kun je je steeds vaker/sneller/langer gaan ergeren. Na 

verloop van tijd kan bijvoorbeeld het horen van de naam 

van die persoon, of het zien van de naam op je telefoon, 

al voldoende zijn om het gevoel van de ergernissen op te 

roepen. 

 

Ankers kunnen ook bestaan tussen een houding, beweging of 

ruimte en een bijbehorend gevoel. 

• Houding en beweging. Als je ruzie hebt met je partner, 

kan het zijn dat daar een specifieke houding bij komt 

kijken. Of wanneer je gespannen bent, je automatisch 

met je benen over elkaar gaat zitten en met je voet gaat 

wiebelen. 

• Ruimte. Stel, er is een meeting room waar gewoonlijk 

moeilijke gesprekken gevoerd worden. Het zien van die 

ruimte is voldoende om een stressreactie op te roepen. 



24 
 

Je kunt ervaren dat er na verloop van tijd een negatieve 

sfeer in de ruimte hangt. Je kunt het ook als een anker 

zien; jij hebt minder leuke ervaringen in deze ruimte 

opgedaan en de ruimte zelf is verbonden aan het 

negatieve gevoel. 

 

Ankers en stress 

Zojuist gaven we het al aan, ankers kunnen gelinkt zijn aan de 

stressreactie. Er is in je brein een associatie rondom de 

zintuiglijke prikkel en de stressreactie. (linker afbeelding) 

Ankers zijn gewoonlijk onbewust, maar doordat je ze nu kunt 

gaan herkennen, kun je ze al gaan doorbreken. We gaan je in het 

volgende deel ‘Technieken’ ook leren om een positief anker te 

creëren. Dit anker kan versterkt worden zodat de positieve 

ervaring optreedt als je het anker gebruikt. (middelste 

afbeelding) 

Door op een bewuste manier dit positieve, sterke anker ‘af te 

vuren’ op het moment dat je een stressprikkel ervaart, wordt de 

beleving van de stress gewijzigd. (rechter afbeelding) 
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6 De duur van een emotie 

Eerder is al uitgelegd dat de stressreactie een lichamelijke 

reactie is, waarbij er diverse chemische stofjes in het lichaam 

vrijkomen. Bij iedere emotie die we ervaren, hebben we een 

fysieke reactie. Deze lichamelijke reactie kan echter minder lang 

duren dan dat wij de emotie beleven (denk maar aan verdriet of 

boosheid).  

Hoe komt het dan dat je bepaalde emoties langer ervaart? Het 

antwoord is simpel... doordat je er aandacht aan geeft. Door je 

gedachten stimuleer je het circuit van de reactie om telkens 

opnieuw plaats te vinden. 

Elke emotie, positief en negatief, wordt dus verlengd in tijd door 

er aandacht aan te geven, waardoor de fysieke reactie ook 

langer duurt (doorbroken lijn). Je voedt als het ware de emotie. 

Hierdoor wordt het neurale netwerk versterkt en kan de emotie 

steeds eenvoudiger opgeroepen worden. 
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Met deze kennis is het mogelijk om je stressbeleving al te 

veranderen. Op het moment dat je stress ervaart, neem je 2 

stappen: 

• Observeer de aanwezigheid van stress en laat deze 

voorbij gaan (dit bespreken we verder in ‘Observatie en 

interpretatie’). 

• Breng je aandacht van de stress naar een positieve 

ervaring. Je kunt je aandacht richten op stressfactoren 

en je slecht voelen, of je kunt je aandacht richten op iets 

wat beter voelt. 
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7 Observatie en interpretatie 

Een interpretatie is als een bril waar je doorheen kijkt, je ziet 

jouw ‘waarheid’. Interpreteren is van belang in je dagelijks leven; 

je trekt een bepaalde conclusie over iemand gedurende de 

eerste seconden van een contact, gebaseerd op kleding, 

houding, manier van spreken, enzovoort. Maar soms is die 

conclusie niet correct, het is een interpretatie van de dingen die 

je geobserveerd hebt. Een voorbeeld, je schat iemand in als 

afstandelijk, niet wetende dat hij op dat moment bezig was met 

een belangrijke situatie welke zijn aandacht opeiste. 

Interpretaties kunnen ook stress veroorzaken, kijk je wel door 

de juiste bril? Bij het toepassen van de technieken zul je 

regelmatig het woord 'observeren' voorbij zien komen. Leren 

observeren is essentieel; wanneer je op een wat afstandelijke 

manier feiten waarneemt, zal het gemakkelijker zijn om niet mee 

te gaan in emoties.  

Bij de afbeelding kan het voor de hand liggend zijn welke 

zinsneden observaties zijn, en welke interpretaties. Wanneer we 

deze oefening in groepsverband doen, met 1 persoon die 

geobserveerd wordt door de anderen, blijkt echter keer op keer 

dat het voor veel mensen natuurlijker is om te interpreteren dan 

te observeren. Daarnaast zien we dat mensen verschillende 

interpretaties hebben. De interpretaties kunnen recht tegenover 

elkaar liggen, zoals 'zij is rustig' en 'zij is nerveus'. Het verschil 

tussen observatie en interpretatie kan ook subtieler zijn, zoals 

‘zij draagt een rode trui’ en ‘zij draagt een mooie, rode trui’.  
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Wanneer je een stressreactie ervaart, observeer dan de feitelijke 

informatie: 

'Ik zie een mail-icoontje op het scherm waar ik naar kijk. Dit 

betekent dat er een mail binnen is gekomen. Ik weet niet van wie de 

email is. Ik voel me onrustig en het kriebelt in mijn buik.' 

Tegenover: 

'Ik zie een mail-icoontje, dat zal wel die mail zijn van die vervelende 

collega, wat moet hij nou weer... En ja hoor, ik zit weer met 

vervelende kriebels en dat stomme, onrustige gevoel.' 

Het observeren van deze informatie, zonder mee te gaan in de 

interpretatie en bijbehorende gevoelens, is een belangrijke stap. 
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Met de uitleg van dit deel ‘Stress’ achter de rug, heb je een beter 

idee van wat er gebeurt wanneer je stress ervaart. Mogelijk heb 

je herkenningspunten gevonden, die je kunnen helpen om je 

sneller bewust te worden van een stressreactie. Bewustwording 

is de eerste stap. 

In het volgende deel geven we je informatie over hypnose. 

Wanneer je begrijpt hoe hypnose en het onderbewuste werkt, 

zul je die kennis (in combinatie met de technieken) kunnen 

gebruiken voor het bijsturen van je stressbeleving. Dat is de 

tweede stap. 
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8 Bewuste en onderbewuste 

Bij de technieken van HJS maken we gebruik van zelfhypnose, 

omdat hypnose een effectieve manier is om de stressbeleving bij 

te sturen. Voordat we verder kunnen gaan met zelfhypnose, is 

het van belang dat het duidelijk is wat hypnose wel, en vooral 

ook niet, is. In dit deel gaan we uitgebreid in op hypnose. 

Het model van het bewuste en het onderbewuste als twee 

onderdelen van je bestaan bestaat al heel lang. Langzaam maar 

zeker krijgt de wetenschap door steeds verder ontwikkelde 

technologieën een beter beeld van hoe je brein eigenlijk werkt. 

Je hoeft echter niet verder te kijken dan naar je eigen ervaringen 

om te zien dat je bepaalde dingen bewust (eigen keuze) doet en 

dat andere gedragingen onbewust (automatisch) gebeuren. 

Het is alsof er twee verschillende delen actief zijn in je brein. 

Twee delen die elk een eigen functie hebben. Die soms niet met 

elkaar in contact lijken te staan waardoor het moeilijk kan zijn 

om te weten waarom je iets wel of niet doet. Deze twee delen 

zijn het bewuste en het onderbewuste (hetgeen wat er op de 

achtergrond speelt, ook wel ‘de automatische piloot’ genoemd). 

Enerzijds neem je elke dag beslissingen op basis van een 

logische redenering, maak je keuzes gebaseerd op de 

beschikbare opties en plan je dagen, weken en soms jaren 

vooruit. 

Anderzijds reageer je soms zonder na te denken op een 

gebeurtenis in je omgeving, heb je gewoontes waarvan je weet 

dat je ervan af wilt maar lijkt je dat niet te lukken, voel je 
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instinctief dingen aan en reageer je emotioneel op iets zonder te 

weten waarom. 

 

Het lijkt alsof wij volledig bewust leven, maar als je er over na 

gaat denken, dan doen wij enorm veel onbewust. Maar liefst 

90% of meer van wat wij doen, gebeurt onbewust! 

Dit geldt ook voor stress. Stress is iets dat je niet bewust kiest, 

wat betekent dat het een onderdeel is van het onderbewuste. Je 

reageert automatisch, en de stressreactie in je lichaam wordt 

geactiveerd voordat je je ervan bewust bent. 

Wat je onderbewuste doet 

De term onderbewuste zien wij als een overkoepelende naam 

voor alles wat je niet bewust doet. Op bovenstaande afbeelding 

zie je allerlei onderdelen van ons bestaan die vanuit het 
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onderbewuste komen. Hier gaan we wat dieper in op enkele 

functies: 

Lichamelijke processen 

Je houdt je bewust niet bezig met hoe hoog of laag je hartslag 

hoort te zijn, hoe je een wondje herstelt en daar vervolgens 

weer mee stopt wanneer het herstelt is, hoe je spijsvertering 

werkt, hoe je een lichamelijke reflex geeft ... Simpelweg, jezelf in 

leven houden gebeurt 'als vanzelf'. 

Prikkelverwerking 

Er komen enorme hoeveelheden prikkels binnen, iedere dag 

weer. Waarom reageer je als iemand je naam zegt, waarom 

kunnen je gedachten afdwalen tijdens een gesprek, waarom is 

het van belang wat je tegen jezelf zegt? Op de volgende pagina’s 

over prikkelverwerking vertellen we hier meer over. 

Programma's 

Van kleins af aan leren wij talloze programma's, zoals lopen, 

aankleden en later autorijden, welke op de achtergrond actief 

zijn en automatisch plaatsvinden (zie 'Hypnose als leerstaat'). 

Deze programma's laten je reageren op een manier die spontaan 

en intuïtief overkomt. 

In veel gevallen is dit nuttig en zorgen deze programma's ervoor 

dat je zonder nadenken dagelijkse activiteiten uitvoert. In 

bepaalde gevallen kan een programma resulteren in gedrag dat 

niet gewenst is. In dit geval kun je dit bewust bij proberen te 

sturen, op wilskracht, maar hiermee wordt het gewenste 

resultaat langzaam of niet bereikt. Met hypnose werk je op 

onderbewust niveau. 
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Plannen en herinneringen 

Wij maken bewust plannen, om er vervolgens niet constant 

meer mee bezig te zijn. Als je volgende week naar de tandarts 

moet, zeg je niet de hele dag door tegen jezelf dat je naar de 

tandarts moet om het te onthouden. Iets in je herinnert je af en 

toe aan de afspraak. 

Hetzelfde geldt voor herinneringen maken en oproepen, hoe 

doe je dat? Hoe weet je welke details van een gebeurtenis je 

moet onthouden, wanneer en hoe je er aan terug moet denken? 

Ook dit gebeurt automatisch, zonder dat je je er bewust mee 

bezig houdt. 

Het is echter goed om te beseffen dat herinneringen niet altijd 

correct zijn. Er zijn diverse redenen waarom een herinnering niet 

hoeft te kloppen met hoe een gebeurtenis is gegaan. Het begint 

al met de interpretatie van de zintuiglijke waarneming. Dit is 

persoonlijk en kan zeer verschillend zijn. En bij het terugdenken 

aan een herinnering, kun je terugdenken aan de laatste keer dat 

je eraan dacht, in plaats van aan de oorspronkelijke gebeurtenis.  

Voorbeeld: Als persoon A een feestje leuk vond en persoon B 

niet, hebben zij een verschillende herinnering van dezelfde 

gebeurtenis. Persoon A zal zich telkens meer leuke dingen van 

het feestje kunnen herinneren, en de herinnering van het feestje 

wordt dus steeds leuker. Persoon B kan op dezelfde wijze de 

gebeurtenis nog minder leuk gaan herinneren, doordat de 

aandacht nog meer komt te liggen op wat er niet leuk was. De 

oorspronkelijke herinnering wordt dus onbewust aangepast. 
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9 Prikkelverwerking 

In het vorige hoofdstuk hadden we het over prikkelverwerking. 

In ons brein zit een heel systeem waar we ons niet bewust mee 

bezig houden. Voor het gemak noemen wij dit geheel in HJS het 

‘prikkelverwerkings-systeem’. 

Enerzijds werkt dit systeem als een automatisch filter voor de 

gigantische hoeveelheid prikkels die je op ieder moment van de 

dag binnenkrijgt via je zintuigen. Waar je je bewust van bent, is 

hetgeen wat door dit systeem gefilterd is. Het is ook een 

waarschuwingssysteem, wanneer je iemand hoort schreeuwen 

of een brandlucht ruikt, zorgt het ervoor dat deze informatie 

met de hoogste prioriteit in ons bewustzijn komt. Het maakt ons 

ook bewust van het horen van onze naam. 

Anderzijds kunnen we vanuit ons bewustzijn via dit systeem 

onze aandacht op een enkel iets richten (focus, concentratie). 

Hierdoor kunnen we bijvoorbeeld topprestaties leveren, of onze 

aandacht verleggen weg van stress. 

Prikkels filteren 

Je leest op dit moment deze woorden in dit boek. Er is echter 

zoveel meer informatie rondom je! De kleur van het papier, het 

gewicht van het boek, de structuur en de kleur van de muur, de 

vloer ... (het automatisch filter in actie). Kijk maar eens heel 

bewust naar een meubelstuk in de buurt om te beseffen hoeveel 

informatie je alleen daarvan al binnenkrijgt, en wat continue 

automatisch uitgefilterd wordt voor je. Terwijl je dit leest, kun je 

je nu bewust worden van de druk van je lichaam op hetgeen 

waarop je zit of ligt (de aandacht richten).  
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Een ander voorbeeld van het filteren van prikkels. Je voert een 

gesprek met iemand. Je ziet diegene als geheel, maar je krijgt 

afzonderlijke stukjes informatie binnen, zoals de kleur van de 

huid, de botstructuur, de vorm van het gezicht, de kleur en de 

vorm van de ogen, de kleur en de vorm van de wenkbrauwen, de 

houding, de bewegingen, de toon en het volume van de stem ... 

Alsof dat nog niet voldoende is, is daar ook nog je eigen lichaam 

en de omgeving. Van temperaturen tot smaken, geuren en 

gewicht, kleuren en materialen, texturen en geluiden ... De lijst 

van zintuiglijke prikkels is eindeloos. En toch ben je je maar 

bewust van een zeer klein aantal stukjes informatie - gemiddeld 

genomen slechts tussen de 5 en 9 stukjes.  

Het kan zijn dat je even afdwaalt tijdens het gesprek, of je 

aandacht ergens anders naartoe getrokken wordt. Op dit 

moment wordt de informatie die binnenkomt, tijdelijk anders 

gefilterd. Maar waar je aandacht ook is, mocht er buiten een 

kind om hulp roepen, dan wordt deze informatie meteen 

volledig in het bewustzijn gebracht. Het systeem doet het 

allemaal automatisch voor je. 

We krijgen dus continue prikkels binnen (soms met miljoenen 

tegelijk, stel je maar eens voor dat je op een kermis loopt) waar 

we ons niet bewust van zijn. Vrijwel alle informatie wordt 

automatisch uitgefilterd. Maar hoe weet dit systeem dan welke 

prikkels voor ons van belang zijn? 
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'Where attention goes, energy flows' 

Bovenstaande spreuk klopt; waar je je aandacht op richt, zal in je 

brein associaties aanleggen. Enkele klassieke voorbeelden: 

• Je koopt een nieuwe auto en ineens zie je overal 

dezelfde auto rijden. 

• Je hebt een bepaald ras hond in gedachten en als vanzelf 

zie je het ras veel vaker op straat. 

• Je bent zwanger en vervolgens valt het je op hoeveel 

zwangere vrouwen er rondlopen. 

• Je hebt een negatieve kijk op de wereld en in de krant 

lees je alleen het bewijs voor deze negatieve kijk. 

 

Het prikkelverwerkings-systeem in je brein 'weet' wat het moet 

filteren door waar jij je aandacht op richt.  

Self-fulfilling prophecy 

Je hebt er mogelijk wel eens van gehoord; zelfvervullende 

voorspellingen, vaak self-fulfilling prophecies genoemd. 

Is het je wel eens opgevallen dat iemand die zegt ... 

… 'Ik heb het altijd druk' het ook altijd druk heeft? 

… 'Ik kom altijd te laat' ook niet op tijd komt? 

… 'Ik ben onzeker' ook onzeker is? 

… 'Ik heb last van stress' ook gestrest is? 

Je vertelt jezelf dat je last hebt van stress, terwijl je een 

onderbewust systeem hebt dat alle interne en externe prikkels 

filtert. Waar denk je dat de focus op zal liggen bij deze filtering? 
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Het systeem zal 'bewijs' tonen dat je gelijk hebt en je wordt je 

bewust van de lichamelijke en geestelijke gevolgen van de 

stressreactie. Je ervaart de stress echt en gaat het nog meer 

geloven. Deze overtuiging dat je gestrest bent, zal de 

stressbeleving in stand houden en telkens nieuwe bewijzen 

aandragen. Het resultaat is een self-fulfilling prophecy. 

Word je bewust van waar je je aandacht op richt en wat je jezelf 

vertelt, en stuur dit bij naar positieve bewoordingen.  
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10 Wat is hypnose? 

Hypnose is een staat waarin je meer ontvankelijk bent voor 

suggesties. Gewoonlijk wordt gebruik gemaakt van trance om 

deze hypnotische staat te bereiken. Wij maken dus wel degelijk 

verschil tussen hypnose en trance, maar voor het gemak houden 

wij de termen in HJS uitwisselbaar.  

Gedurende de dag gaan we regelmatig in een lichte tot redelijk 

diepe trance. Dit betekent ook meteen dat iedereen in trance 

kan gaan. Hypnose is gewoonlijk ontspannend en je aandacht is 

tijdens hypnose gefocust naar binnen gericht. Je bewustzijn is 

meer naar de achtergrond verschoven, waardoor er meer ruimte 

komt voor onderbewuste reacties. Hypnose roept soms nog 

bepaalde associaties op; het is iets zweverigs, iets waar je in 

moet geloven, enzovoort. Hypnose is echter prima aantoonbaar 

met hersenscans zoals fMRI en wordt steeds vaker in 

ziekenhuizen toegepast.  

Een alledaags voorbeeld van trance 

Je leest een boek en bent helemaal op het verhaal gefocust. Wat 

er om je heen gebeurt is meer naar de achtergrond verschoven. 

Vaak heb je ook een beeld bij het verhaal dat wordt geschetst, 

bijvoorbeeld hoe een omgeving of personage eruit ziet. Dit is 

een lichte trance. Wanneer je leest, zul je merken dat je op een 

gegeven moment wat minder aandacht hebt voor het verhaal, 

waarna je stopt met lezen en het boek weglegt voor een andere 

keer. En mocht er iets ernstigs gebeuren terwijl je zit te lezen, 

dan lees je niet rustig verder. 

Kortom, je komt zelf prima uit deze vorm van trance en met een 

hypnotische trance is dat niet anders. Een hypnotiseur kan je uit 
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trance halen, maar hij of zij kan er ook voor kiezen om jou op je 

eigen tempo terug te laten keren naar het hier en nu. Je kunt 

dus niet in hypnose blijven hangen. 

Andere voorbeelden van trance: 

• Je komt aan op je werk en beseft dat je een deel van de 

weg niet bewust hebt meegekregen. Je zat in je 'eigen 

wereld'. 

• Je kijkt een film en gaat er helemaal in op. Bewust weet 

je dat het acteurs en special effects zijn, maar tijdens het 

kijken zit je 'in het verhaal'. 

• Je luistert naar muziek waar je helemaal in opgaat. 

• Je luistert naar een goede spreker die het publiek 

volledig meeneemt in het onderwerp. 

• Een sport beoefenen, TV kijken, je hobby uitvoeren ... Er 

zijn allerlei momenten waarop wij in meer of mindere 

mate in trance zijn. 

 

Hypnose geeft eenzelfde focus als bij bovenstaande 

voorbeelden, maar deze focus is intern in plaats van extern 

gericht. 

Hoe voelt hypnose bij een hypnotherapeut? 

Iedere keer dat je hypnose ervaart, kan het uniek en toch 

bekend aanvoelen. Mensen beschrijven het soms alsof ze er wel 

bij zijn, maar toch ook weer niet. Er zijn verschillende ‘dieptes’ 

van trance, van een licht effect tot zeer diep. Gewoonlijk voel je 

het verschil wel, al kan het zijn dat je je er niet bewust van bent. 

Het is niet zo dat je volledig ‘weg’ bent of dat je je constant op 

een diep niveau bevindt, er zullen momenten zijn dat je 

meer/minder bewust aanwezig bent.  
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Je kunt tekenen ervaren zoals een gevoel van zwaarte (op een 

comfortabele manier), traagheid, innerlijke rust, diepe 

ontspanning, focus, geen zin om te praten, traag of heel zacht 

praten of mompelen, een gevoel van los staan van je lichaam, 

onbewuste spierspanningen, een dromerig gevoel, trillen van de 

oogleden of een verandering in temperatuur in (delen van) je 

lichaam. 

Over hypnose bestaan allerlei misverstanden 

Zoals dat de hypnotiseur de volledige controle over je heeft, dat 

je in slaap bent, dat je alles vergeet wat er onder hypnose 

gebeurt, dat je in hypnose kunt blijven hangen, enzovoort. 

Ondanks dat hypnotiseurs vaak wel het woord ‘slaap’ gebruiken, 

ben je tijdens hypnose niet in slaap. Je kunt gewoon de 

instructies van de hypnotiseur opvolgen en je vergeet niet alles 

wat er gebeurt terwijl je in hypnose bent. Het woord ‘slaap’ is 

gelinkt aan de vertaling van hypnose; in het Oudgrieks betekent 

‘hypnos’ slaap, de volledige betekenis is ‘in slaap brengen’. Men 

wist toentertijd nog niet dat de gehypnotiseerde weliswaar in 

slaap leek te zijn, maar dat niet was. Het woord ‘slaap’ wordt 

veel gebruikt in showhypnose, mede omdat mensen dat ook 

verwachten van een hypnotiseur. 

Tijdens hypnose verlies je niet de volledige controle en de 

hypnotiseur kan je ook geen gekke dingen laten doen, tenzij jij 

dat zelf wilt. Het beeld van show hypnose waar veel mensen 

meteen aan denken, komt niet overeen met wat je bij een 

hypnotherapeut zal ervaren. 
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Wat kun je doen met hypnose en hypnotherapie? 

De term hypnotherapie betekent simpelweg therapie onder 

hypnose. Er zijn allerlei therapieën die toegepast kunnen worden 

tijdens hypnose, zoals regressietherapie of Gestalttherapie. Met 

behulp van hypnose kun je onder andere patronen doorbreken 

en trauma, (chronische) pijn, verslavingen, stress, angsten en 

fobieën behandelen. Een therapeut gidst je op een 

verantwoorde manier door een sessie heen, en hij of zij kan je 

onder andere dieper in trance begeleiden en onderwerpen 

behandelen die alleen lastiger te behandelen zijn. 

Met hypnose kun je ook een boost geven op een vlak waar dat 

nodig is, versneld leren, of gewoonweg genieten van de prettige, 

diepe ontspanning die hypnose biedt. 

Een hypnose of hypnotherapie sessie bestaat gewoonlijk uit 4 

stappen. Allereerst wordt trance opgewekt (geïnduceerd, 

vandaar de term ‘inductie’). Vervolgens wordt de trance-staat 

verdiept. Daarna worden specifieke suggesties (en mogelijk 

therapie) gegeven, afgestemd op de persoon. Als laatste wordt 

een deductie gebruikt, om de hypnotische trance weer te 

beëindigen. Bij zelfhypnose doorloop je zelf (een deel van) deze 

stappen. 
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11 Hypnose als leerstaat 

Leren gebeurt in 4 stappen: 

1. Onbewust onbekwaam. Je weet niet dat je iets niet kunt. 

2. Bewust onbekwaam. Je realiseert je dat je iets niet kunt. 

3. Bewust bekwaam. Je leert iets en moet nog steeds 

bewust nadenken om de nieuwe informatie te gebruiken. 

4. Onbewust bekwaam. Het geleerde is een automatisch 

programma geworden. De vaardigheid is aanwezig 

zonder dat je daar een bewuste inspanning voor hoeft te 

leveren. 

 

Neem autorijden als voorbeeld. Een klein jongetje weet niet dat 

hij niet kan autorijden (1), tot hij iets ouder wordt en beseft dat 

hij dat niet kan (2). Later gaat hij rijlessen volgen, maar moet elke 

handeling nog bewust gemaakt worden (3). Met voldoende 

ervaring gaat autorijden als vanzelf (4). Hij kiest bewust wáár hij 

heen rijdt, maar houdt zich niet langer bezig met hóe hij dat 

doet. Het rijden is een automatisme, een programma. 

Een ander voorbeeld is het leren van een nieuwe taal. Je houdt 

je bezig met uitspraak, hoe je woorden schrijft, de zinsbouw, je 

leest en luistert. Op een gegeven moment ken je de taal en 

gebruik je deze automatisch. Je bent onbewust bekwaam in de 

nieuwe taal. 

Trance en leren 

Tijdens de eerste jaren van je leven leer je enorm snel. In de 

dagelijkse beleving heeft het bewuste een kleinere rol; er is 

weinig kritisch denken en waarnemingen worden als 
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vanzelfsprekend en als de waarheid aangenomen. Alle ervaring 

die je opdoet, dingen die je waarneemt, overtuigingen die 

gevormd worden ... Het wordt allemaal gemakkelijk in het 

onderbewuste opgeslagen. Deze periode in de eerste 

levensjaren wordt ook wel de imprint periode genoemd, omdat 

de ervaringen een directe 'imprint' vormen. 

Tijdens een hypnotische trance ben je zeer gefocust en er is 

minder kritisch bewustzijn. De staat is vergelijkbaar met de 

imprint periode. Hierdoor kan deze staat helpen om sneller en 

effectiever te leren, helemaal met behulp van suggesties. Jezelf 

een betere manier van omgaan met stressprikkels leren, gaat dus 

ook makkelijker in hypnose. 
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12 Suggesties 

Hypnose werkt met suggestie, iets dat voorgesteld wordt. In het 

dagelijks leven geven en ontvangen wij zoveel meer suggesties 

dan waar we ons bewust van zijn! Een simpel voorbeeld is een 

ouder die tegen het kind zegt 'zo meteen ga je naar bed en ga je 

lekker slapen'. Dit is een feit, gevolgd door een suggestie. 

Wij hebben een kritisch filter (het kritisch denken) wat ons 

beschermt en waardoor we lang niet alle suggesties aannemen. 

Er zijn echter situaties waarin we sneller suggesties aannemen, 

of personen wiens suggesties makkelijker door het filter heen 

komen. Een hypnotiseur of hypnotherapeut maakt gebruik van 

diverse methodes om tijdelijk ‘een deurtje open’ te zetten in het 

kritisch filter. Met zelfhypnose kun je hetzelfde doen. 

Een voorbeeld van suggestie 

Een kind valt en de moeder geeft aan dat ze een kusje op de 

zere plek zal geven, waarna de pijn weg zal zijn. Omdat het kind 

nog weinig tot geen kritisch filter heeft, zal de suggestie 

aangenomen worden. Moeder geeft een kusje en het kind speelt 

weer vrolijk verder. Wanneer het kind ouder wordt en er meer 

bewustzijn, meer kritisch filter ontstaat, zal de suggestie niet 

langer aangenomen worden en het kind ervaart de pijn.  

Suggestie en prikkelverwerking 

Als je de overtuiging hebt dat je weinig zelfvertrouwen hebt en 

iemand zegt dat je veel zelfvertrouwen hebt, dan zal die 

suggestie afgewezen worden. Je onderbewuste heeft mogelijk 

herinneringen die het tegendeel bewijzen en het 
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prikkelverwerkings-systeem is door je overtuiging afgesteld op 

het vinden van bewijs voor weinig zelfvertrouwen. 

 

Zoals eerder aangegeven (zie ‘Prikkelverwerking’) kun je op 

bewust niveau een verandering bewerkstelligen, zoals de zin ‘ik 

heb zelfvertrouwen’ herhalen (dit noemt men een affirmatie). 

Het kan echter zijn dat de overtuiging en/of de herinneringen zo 

sterk zijn, dat het bewust aanpassen moeizaam gaat. Met trance 

als ideale leerstaat in combinatie met suggesties kun je dit, zelf 

of met behulp van een therapeut, makkelijker aanpassen. 
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13 Zelfhypnose 

Zelfhypnose biedt je een effectieve manier om contact te leggen 

met het onderbewuste en om ermee te werken. Je kunt onder 

andere je lichaam laten herstellen van de effecten van stress 

door de rust die zelfhypnose biedt, je kunt gewenste gevoelens 

oproepen en je kunt je brein leren om anders te reageren op 

stressprikkels. 

Het verschil met hypnose 

Je zou kunnen discussiëren dat alle hypnose zelfhypnose is, 

maar hier doelen we op het verschil tussen het hypnotiseren van 

jezelf (actief) en het laten hypnotiseren door een ander (passief). 

Zowel hypnose als zelfhypnose kunnen zeer snel plaatsvinden 

en je kunt zelfhypnose waar en wanneer dan ook gebruiken. Bij 

zelfhypnose is je bewuste meer aanwezig dan bij hypnose, 

omdat er geen begeleiding is en jij jezelf actief begeleidt. Je kunt 

bij zelfhypnose zelf kiezen in welke richting je gaat en hoe ver je 

daarin gaat. En je kunt de suggesties die het beste voelen 

gebruiken, er is niemand die je vertelt welke suggestie dat zou 

moeten zijn. 

Wanneer je begint met zelfhypnose en niet eerder een ervaring 

hebt gehad waarvan je gelooft dat het hypnose was, kan het 

voorkomen dat je het gevoel niet meteen herkent. Het gevoel is 

echter minder van belang; het effect is waar het om gaat.  

Meditatie en mindfulness 

Zelfhypnose is anders dan meditatievormen en mindfulness, al 

zijn er zeker overeenkomsten te vinden. Het één sluit het ander 

natuurlijk ook niet uit. Bij meditatie en mindfulness kun je je heel 
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bewust zijn van hetgeen waar je mee bezig bent en dat je in het 

hier en nu bent, terwijl je bij hypnose weliswaar heel gefocust 

bent, maar tegelijkertijd verder los kunt staan van je lichaam. 

Zelfhypnose gaat verder dan mindfulness of meditatie, doordat 

je gebruik kunt maken van de kracht van je onderbewuste om 

bijvoorbeeld een gewenste staat op te roepen. Daarnaast ben je 

tijdens hypnose ontvankelijker voor suggesties, waardoor je met 

hypnose veel sneller het gewenste resultaat kunt bereiken. 

Zelfhypnose en stress 

De meeste mensen zijn perfect in staat om te vertellen wat hun 

stress bezorgt, en wanneer ze daarover praten, kun je merken 

dat ze de stress ter plekke weer wat voelen. Ze raken (deels) 

geassocieerd in de situatie (zie ‘Associëren en dissociëren’). 

Herkenbaar? Soms redeneer je een stressvolle gebeurtenis weg, 

maar blijft de emotionele lading van de herinnering nog 

jarenlang aanwezig waardoor je elke keer opnieuw een reactie 

ervaart wanneer je aan de situatie denkt. 

Wij zitten boordevol allerlei herinneringen, en gevoelens en 

emoties kunnen extreem snel opkomen. Vaak is het geen enkel 

probleem om een negatieve herinnering op te roepen samen 

met het bijbehorende gevoel, maar ditzelfde principe kun je ook 

gebruiken voor positieve herinneringen. Met zelfhypnose kun je 

gemakkelijk herinneringen en/of gevoelens oproepen, doordat je 

tijdens zelfhypnose toegang hebt tot alles wat in het 

onderbewuste opgeslagen ligt. Je leert dus om een automatisch 

en volkomen normaal proces op die momenten te gaan sturen, 

om een positief resultaat te creëren. 

Je hoeft echter niet met gevoelens te werken om zelfhypnose 

effectief te gebruiken; de inzichtin methode werkt ook volledig 
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op zichzelf staand, zonder aanvullende toepassingen. Zo kunnen 

door het doorlopen van eenvoudige stappen al andere 

gevoelens zoals acceptatie en rust ontstaan. In het volgende 

deel ‘Technieken’ leren we je de stappen van deze methode. 
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14 De basis 

We bieden je diverse technieken aan, waarmee je kunt gaan 

experimenteren om de juiste methode te vinden voor jou. Het 

kan zijn dat het een combinatie is van technieken, het kan zijn 

dat je delen van technieken met elkaar mengt (zoals je zult 

merken is er al wat overlap tussen sommige technieken), het kan 

zijn dat je iets nieuws ontdekt wat voor jou werkt om je stress te 

herprogrammeren. Werk met de feedback die je van jezelf krijgt; 

voelt een techniek goed, werk er dan verder mee. Voelt een 

techniek niet als de juiste manier voor jou, pas hem dan aan of 

kies een andere techniek. 

We raden je aan om de inzichtin zelfhypnose techniek eigen te 

maken, omdat dit een solide basis is en deze goed aansluit bij de 

andere technieken. Bij een aantal technieken zullen we tips 

geven hoe de techniek te combineren is met de zelfhypnose, je 

past de tip dan toe tijdens zelfhypnose. 

Het doel van de meeste technieken is niet om geen stress te 

ervaren, maar om weg te stappen van de beleving van stress 

door met je aandacht naar iets anders te gaan. Vanuit daar zul je 

de neurale netwerken in je brein al gaan herprogrammeren. 

Doordat je de ongewenste emotie niet in stand houdt en je juist 

bezig gaat houden met neutrale of positieve gevoelens en 

gedachten, worden er neurale netwerken verzwakt/versterkt. Je 

aandacht verleggen hoeft niet lang te duren; we bieden zowel 

snelle manieren als manieren die wat meer tijd kosten. 

Merk je stress op en heb je geen tijd voor uitgebreide 

oefeningen? Observeer de stress, pas een korte oefening toe (of 

verleg je aandacht) en wees blij met het stukje bewustwording 

van de stress die je hebt ervaren. Immers, als je je niet bewust 
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bent van stress, wordt het ook lastiger om het bij te sturen. Ben 

je op zoek naar een techniek die op het moment van stress snel 

en effectief ingezet kan worden, lees dan verder bij 'Ankers'. 
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15 inzichtin zelfhypnose 

Er zijn allerlei manieren om jezelf in een hypnotische trance te 

brengen. In HJS leren we je de inzichtin zelfhypnose methode. 

Door de jaren heen is gebleken dat deze methode in zijn 

eenvoud keer op keer sterk werkt. Nu is het aan jou om dit te 

ervaren. 

Met de methode heb je een krachtige techniek in handen om je 

stress op diverse manieren bij te sturen. Deze 6-staps methode 

bestaat uit 2 delen. De eerste 3 stappen zorgen ervoor dat je in 

een observerende staat komt. Je focus ligt op het hier en nu, en 

op jezelf. Je kunt dit vergelijken met het effect van bijvoorbeeld 

mindfulness. 

Vervolgens kun je, als je dat wil, de volgende 3 stappen 

doorlopen. De laatste stap biedt allerlei verschillende opties. Het 

is aan jou om te experimenteren en om te ontdekken welke 

opties jou het meest bevallen.  

Zelfhypnose leer je het makkelijkst door te ervaren, bijvoorbeeld 

tijdens een workshop. Wij hebben ervoor gekozen om de 

stappen uitgebreid te omschrijven, zodat je thuis toch prima zelf 

aan de slag kunt. Daardoor kun je met dit boek al grote stappen 

zetten. 

De inzichtin zelfhypnose techniek is gebaseerd op observatie en 

is altijd en overal in te zetten, omdat je geen rustige omgeving 

hoeft te hebben. Je kunt tenslotte ook een drukke omgeving 

observeren. Om de techniek beter te leren beheersen kan het 

echter handig zijn om te oefenen in een aangepaste situatie. 

Denk hierbij aan je telefoon op stil zetten, huisdieren buiten de 

ruimte sluiten of aangeven dat je niet gestoord wilt worden. 
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15.1 Stappen 1, 2, 3 

We beginnen met de eerste 3 stappen uit te leggen, waarna we 

een aantal aanvullende tips geven. Doorloop de stappen op een 

tempo dat voor jou prettig is. De stappen doorlopen zal steeds 

sneller gaan, naarmate je meer ervaren wordt met de techniek. 

Met voldoende ervaring kan dit een kwestie van seconden 

worden. Wij raden je aan om deze stappen vaak toe te passen, 

zodat je ook bij een stressvolle gebeurtenis makkelijk kunt gaan 

observeren. 

Wanneer je de stappen de eerste keren doorloopt, raden we je 

aan om stap 1 met gesloten ogen te doen en om daarna je ogen 

te openen. Sluit dan opnieuw je ogen voor stap 1 en 2, waarna je 

je ogen weer opent. Vervolgens doorloop je met gesloten ogen 

stap 1, 2 en 3, en open je je ogen. Vanaf hier kun je stap 1 t/m 6 

doorlopen met gesloten ogen.  

De schuingedrukte zinnen zijn bedoeld om je een idee te geven 

van wat je kunt observeren.  
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Stap 1 - Observeer je omgeving 

Met je ogen gesloten word je je bewust van je omgeving. Je laat 

de informatie van je zintuigen binnenkomen op een 

observerende, niet oordelende manier. Je richt je aandacht 

volledig naar buiten, rondom je, om zo een indruk te krijgen van 

wat in de omgeving aanwezig is. 

Sluit je ogen en breng je aandacht naar de omgeving rondom. 

De dingen dichtbij en veraf. 

Links, rechts, boven, onder, voor en achter. 

De dingen die je hoort of ziet, misschien ruikt, proeft of voelt. 

Wat je ook waarneemt, alles is ok. 
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Stap 2 - Observeer jezelf 

Als volgende stap word je je bewust van jezelf (je lichaam en je 

gedachten). Wederom laat je de informatie van je zintuigen 

binnenkomen op een observerende, niet oordelende manier. 

Je richt je aandacht volledig op jezelf, om zo een indruk te 

krijgen van wat er in je gedachten en lichaam aanwezig is. 

Het kan zijn dat bepaalde gedachten blijven hangen of opkomen 

en verdwijnen. Mochten bepaalde gedachten minder aangenaam 

voelen, dan observeer je dat ook, zonder te oordelen en 

vervolgens richt je je aandacht nog meer op je lichaam. Als je het 

prettiger vindt om alleen je lichaam of alleen je gedachten te 

observeren, dan is ook dat ok. 

En richt nu je aandacht op jezelf, je lichaam en je gedachten. 

Merk op of er gedachten voorbij komen of blijven hangen. 

Observeer hoe je lichaam aanvoelt, eventuele geluiden die je in jezelf 

opmerkt. 

Is er een plek in je lichaam warmer of juist kouder? 

Is er een verschil tussen je handen of voelen ze gelijk? 

Observeer de druk van je lichaam op de stoel. 
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Stap 3 - Observeer je ademhaling 

Met gesloten ogen word je je bewust van je ademhaling, zonder 

deze te willen sturen. Laat de indrukken van je zintuigen 

binnenkomen op een observerende, niet oordelende manier. 

Het kan zijn dat je de neiging hebt om je ademhaling te willen 

veranderen, maar blijf gewoon observeren. Indien je ademhaling 

verandert tijdens de observatie is dit ook prima. 

En richt nu je aandacht op ademhaling. 

Merk op hoe snel of hoe langzaam je ademt. 

Merk op waar in je lichaam je ademt, hoog in je borst, in het midden 

van je lichaam of laag in je buik. 

Observeer je ademhaling zonder deze te willen veranderen. 

Merk je een verschil tussen je linker- en rechterlong? 

Merk op hoe je lichaam reageert als je inademt en als je uitademt. 
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Variaties en tips voor de stappen 1, 2, 3 

 

In de basis zijn de genoemde stappen erg simpel en voor 

iedereen uitvoerbaar. Sluit je ogen en observeer je omgeving → 

observeer jezelf → observeer je ademhaling. Het kan echter zijn 

dat je wat aanpassingen wil maken, zodat de stappen nog 

makkelijker worden. 

 

Stap 1: 

• Stuur je aandacht gericht. Als je je ogen open zou 

hebben, wat zou je dan zien? Zijn er geluiden die je 

opvallen of is het de stilte die je het meest hoort? Hoe is 

de temperatuur in de ruimte? 

• ‘Kijk’ rond met je ogen gesloten, of beweeg zelfs je hoofd 

mee. 

• Benoem alles wat je waarneemt in gedachten, maak er 

een lijstje van. 
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• Benoem alles wat je waarneemt hardop (praat zacht en 

rustig), in detail. 

• Als je de ruimtes buiten de ruimte waarin je je bevindt 

niet goed buiten kunt sluiten, begin dan met die ruimtes 

als geheel even kort te bekijken. Kies er dan bewust voor 

om ze buiten te sluiten. Hierdoor wordt de ruimte waarin 

je je bevindt al een stuk meer afgebakend. 

 

Stap 2: 

• Doorloop in gedachten heel je lichaam. Hoe voelt elk 

deel? 

• Als je allerlei gedachten hebt, observeer ze dan, zonder 

te oordelen. Het is oké dat ze er zijn, ook dat kun je 

observeren! 

• Als je allerlei gedachten hebt, kan het helpen om telkens 

bewust je aandacht naar je lichaam te sturen. 

• Stuur je aandacht en observeer gericht, bijvoorbeeld: Is 

er een verschil tussen je handen (benen, voeten ...), in 

gewicht, temperatuur, de manier waarop ze rusten, of 

zijn ze gelijk? Welke plek in je lichaam drukt het meest in 

de stoel, en welke plek het minst? Is er een plek in je 

lichaam kouder of juist warmer? Zijn er plekken in je 

lichaam gespannen of juist ontspannen? Is je hoofd vol of 

juist leeg? Zijn er gedachten die telkens je aandacht 

trekken? Voelt je lichaam in balans? Neem het allemaal 

gewoon waar. 

• Wanneer je last hebt van een lichamelijke klacht, zoals 

hoofdpijn, observeer dan gericht plaatsen lager in je 

lichaam. Wanneer je 'open' observeert, zonder wat te 

sturen, is de kans groter dat je hoofdpijn hetgeen is waar 

je aandacht naartoe gaat. 
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Stap 3: 

• Voor de meeste mensen werkt het observeren van de 

ademhaling prima, je kunt er echter ook voor kiezen om 

een ander, specifiek punt te observeren. Zoals je 

hartslag. 

• Andere dingen die je kunt observeren aan je ademhaling: 

Adem je meer voor- of achteraan in je lichaam? Wat voor 

beweging zit er in je ademhaling, is deze rechttoe-

rechtaan of meer golvend, vloeiend? Welke beweging 

maakt je lichaam wanneer je inademt? Als je een beeld bij 

je ademhaling zou hebben, hoe zou dat er dan uitzien? 

Hoe klinkt je ademhaling? 

 

Overige tips: 

• Als je merkt dat je gedachten afdwalen, observeer ook 

dat dan zonder te oordelen. Je bent iets nieuws aan het 

leren, het kan zijn dat het de ene keer makkelijker gaat 

dan de andere keer. Begin gewoon opnieuw, of doorloop 

de stappen op de volgende manier: 

Stap 1 - ogen open - stap 1/2 - ogen open - stap 1/2/3. 

En mocht je het fijn vinden, dan kun je ook dit weer 

herhalen. 

• Er is geen goed of fout bij deze stappen. Observeer je 

stress of spanning? Ook dat is oké, neem het gewoon 

waar. 

• Indien gewenst, kun je de stappen ook met je ogen open 

doorlopen, bijvoorbeeld wanneer je niet in de 

gelegenheid bent om je ogen kortdurend te sluiten. 
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15.2 Stappen 4, 5, 6 

Opnieuw leggen we eerst de stappen uit, waarna we wederom 

wat tips geven. 

Stap 4 - Contact 

Tot op dit punt heb je de feedback van je onderbewuste 

gekregen met weinig tot geen sturing vanuit je bewuste; een 

passief contact. Deze stap gaat een verbinding leggen tussen het 

bewuste en het onderbewuste door een specifieke reactie te 

realiseren; een actief contact. 

Vraag in gedachten aan je onderbewuste om je een signaal te 

geven om actief contact te leggen. Mogelijke voorbeelden: 

• Onderbewuste, maak me bewust van een verschil tussen 

mijn linkerhand en rechterhand. 

• Onderbewuste, wil je mijn rechtervoet zwaar (of licht) 

laten voelen? 

• Onderbewuste, wil je mij een signaal in mijn lichaam 

geven, alsjeblieft? (open) 

• Onderbewuste, maak me bewust van een verandering in 

mijn linkerpink. (specifiek) 

• Onderbewuste, wil je mij een kleur voor ogen geven, 

alsjeblieft? 

 

Observeer je lichaam, of het lichaamsdeel, en merk op welke 

manier je onderbewuste je het gevraagde signaal aanbiedt. Dit 

kan zijn door een temperatuurverschil, een beweging (zoals een 

spiertrekking), een gevoel van lichtheid, enzovoort. Observeer 

dit signaal zonder te oordelen en zonder er een betekenis aan te 

geven. 
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Stap 5 - Bevestiging 

Vraag je onderbewuste om het geobserveerde signaal te 

versterken of te verzwakken (afhankelijk van wat juist voelt voor 

jou), als bevestiging van het signaal en het actieve contact. Een 

versterking van het signaal kan ook komen in de vorm van een 

aanvulling. 

Een voorbeeld: mocht je een licht gevoel ervaren in een hand, 

dan zou het lichte gevoel kunnen toenemen, maar de 

versterking kan ook een aanvulling zijn in de vorm van een 

beweging. 

• Onderbewuste, wil je het verschil tussen mijn linkerhand 

en rechterhand versterken? 

• Dankjewel onderbewuste, wil je alsjeblieft het gevoel 

van zwaarte in mijn rechtervoet versterken (of juist weer 

in balans brengen met links)? 

• Onderbewuste, verzwak het signaal in mijn lichaam. 

• Onderbewuste, versterk het signaal in mijn linkerpink. 

• Onderbewuste, wil je de kleur veranderen, alsjeblieft? 
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Stap 6 - Zelfhypnose gebruiken 

Vanaf dit punt heb je allerlei technieken, waarop ook weer 

variaties te bedenken zijn. We geven je op de volgende bladzijde 

eerst een aantal tips voor de gehele methode, waarna we 

diverse opties voor deze stap bespreken. Als je het prettig vindt 

om als stap 6 gewoon in deze staat te verkeren, zonder 

aanvullende techniek, dan is ook dat een prima keuze.  

 

Deductie 

Zoals we eerder al uitgelegd hebben, is het niet mogelijk om in 

trance te ‘blijven hangen’. Wanneer er onverwachts iets is wat je 

aandacht nodig heeft, dan zul je prima in staat zijn om datgene 

meteen de benodigde aandacht te geven. 

Om uit zelfhypnose te komen, kun je gewoon op je eigen tempo 

terugkeren naar het hier en nu. Wil je zelf meer leiding hebben, 

vertel jezelf dan in gedachten: 

“Ik tel zo meteen van 1 tot 5 en bij 5 ben ik helder en alert, helemaal 

wakker en terug in het hier en nu.” 

Tel vervolgens in gedachten of hardop van 1 naar 5. Ook hier is 

variatie mogelijk, tel van 3 naar 1, van 0 tot 3, wat voor jou juist 

voelt. 
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Variaties en tips voor de stappen 4, 5, 6 

• Zoals al te lezen is bij stap 4 en 5, kun je je onderbewuste 

op diverse manieren aanspreken. Wanneer je met je 

onderbewuste communiceert, doe dit dan met 

vriendelijkheid en respect - je hebt het tenslotte tegen 

jezelf. Voor sommige mensen voelt het goed om 

bijvoorbeeld de woorden ‘lief onderbewuste’ gebruiken. 

Gebruik duidelijke taal en bedank het onderbewuste 

gerust.  

• Gewoonlijk wordt het onderbewuste in gedachten 

aangesproken, maar ook hier kun je weer aanpassen en 

de woorden uitspreken. 

• Weet je bij stap 4 niet zeker of het een onderbewust 

signaal was, ga dan gewoon verder met stap 5, dan merk 

je het vanzelf. 

• Krijg je geen signaal, stel de vraag dan anders, of stel een 

andere vraag (van open tot specifiek). Je komt nu in 

contact met een deel van jezelf wat mogelijk volledig 

nieuw voor je is. Voor de één gaat dit gemakkelijk, voor 

de ander is het even uitvinden wat de juiste aanpak is, 

maar iedereen kan dit leren. 

• Wanneer je vaak hetzelfde signaal vraagt, wissel dan 

eens af om de reactie uniek en onbewust te houden. 

• Stappen overslaan is geen goed idee; door de eerste 3 

stappen breng je echt de focus diep in jezelf, en door de 

stappen van het contact leggen met je onderbewuste, 

versterk je het effect van de techniek die je in de laatste 

stap gebruikt. Wil je toch stappen overslaan, doorloop 

dan de eerste 3 stappen en kies voor een optie van 

'Verdiepen'. 
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15.3 De 6 stappen 
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15.4 Zelfhypnose opties 

Tijdens hypnose kun je allerlei manieren gebruiken om datgene 

te ervaren wat je wil. Dat kan gestuurd zijn (een bepaald gevoel) 

of ongestuurd zijn (een ervaring, waarbij je vooraf niet precies 

weet wat je onderbewuste aan zal dragen). Doorloop de 5 

stappen van de zelfhypnose en kies dan voor één of meerdere 

van onderstaande opties. Enkele opties zijn heel open, andere 

zijn meer gestuurd. Je zult merken dat sommige opties sneller of 

beter voor je werken dan andere, ga daar dan verder mee. 

Bij visuele opties kan het zijn dat je het niet (meteen) goed voor 

je ziet. Dat geeft niks - het idee dat je het je voor kunt stellen, is 

voldoende. Je hoeft je dus niet druk te maken of je iets wel of 

niet voor je ziet, je onderbewuste regelt dat vanzelf voor je. Je 

zult merken dat je er steeds beter in wordt. 

Verdiepende opties 

Als je het prettig vindt, kun je de staat van hypnose eerst gaan 

verdiepen. Je zult merken dat bepaalde andere opties eenzelfde 

effect hebben, onderstaande opties zijn er echter specifiek voor 

bedoeld. 

Trap 

Stel je voor dat je bovenaan een trap staat. Een trap waar jij je 

prettig bij voelt. Stel je dan voor dat je naar beneden loopt, en 

met iedere lagere tree, dieper in hypnose zal gaan. Indien 

gewenst, kun je extra op je zintuigen focussen om de ervaring te 

versterken. Misschien zie je de trap duidelijk, misschien voel je 

het contact van je voeten met de tredes, misschien hoor je je 

voetstappen? Misschien ervaar je simpelweg een gevoel van 

dieper gaan. 
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Tellen 

Zeg in gedachten tegen jezelf: ‘zo meteen tel ik van 10 terug 

naar 0. Met ieder lager getal ga ik dieper in hypnose’. Tel 

vervolgens langzaam naar beneden. Ook hier kun je weer 

variëren; spreek de getallen uit, kies andere nummers, of zeg in 

gedachten na elk getal 'dieper en dieper'. 

Ogen open/dicht 

Richt je aandacht (weer) op je ademhaling. Bij iedere inademing 

open je je ogen, bij iedere uitademing sluit je je ogen. Je zult 

vanzelf merken dat het beter voelt om je ogen niet iedere keer 

meer open te doen. Je ogen openen haalt je niet uit trance. Wil 

je je brein nog meer bezighouden, tel dan even getallen op 

iedere inademing en oneven getallen op iedere uitademing. Dit 

is een voorbeeld van 5 tot 9 stukjes informatie in de praktijk. 

Door het bewuste verschillende dingen tegelijkertijd te laten 

doen wordt het moeilijker om afgeleid te worden door 

bijvoorbeeld stressprikkels. Het resultaat is dat je verder naar 

binnen kunt keren, in hypnose. 

Heuvel aflopen 

Mentaliseer jezelf bovenaan een heuvel (zie ‘Associëren en 

dissociëren’). Wat voor heuvel is het; groot of klein, gras, rots of 

aarde? Merk op wat je zintuigen aandragen, terwijl je jezelf in 

gedachten helemaal op de heuvel zet. Hoe is de temperatuur, is 

er wind, hoe ziet de lucht eruit, hoe voelt het contact van je 

voeten met de heuvel, enzovoort. Loop vervolgens in gedachten 

naar beneden en stel je voor dat je met iedere stap die je zet, 

dieper gaat. 
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Andere opties 

Suggesties 

Je kunt jezelf suggesties geven. Je kunt gebruik maken van de 

technieken ‘Doel stellen’ en 'Je ideale dag’ om nauwkeurig vast 

te stellen welke suggesties je kunt geven.  

Wees altijd positief in je bewoordingen - zeg dus niet ‘ik wil 

geen stress’ maar ‘ik ervaar ontspanning’. Ben duidelijk naar je 

onderbewuste en heb respect voor jezelf. 

Wil je ontspannen zijn, gebruik dan suggesties zoals: 

“Ik voel me ontspannen en op mijn gemak wanneer ik aan het werk 

ben.” 

“Ik sta positief in het leven en voel me relaxed.” 

“Ik ervaar dagelijks meer ontspanning. Als ik spanning in mijn 

lichaam ervaar, word ik me daarvan bewust en laat de spanning als 

vanzelf los.” 

“Ik word ‘s ochtends uitgerust en ontspannen wakker.” 

“Mijn schouders worden helemaal zacht en los.” 

“Mijn lichaam vertraagt op een aangename manier.” 
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Gevoel oproepen 

We hebben eerder al uitgelegd dat wij prima in staat zijn om elk 

gevoel op te roepen dat we willen. Vraag in gedachten dus 

simpelweg aan je onderbewuste om je een bepaald gevoel te 

geven; “Onderbewuste, wil je mij een goed gevoel geven 

alsjeblieft?”. Je kunt ook om iets specifieks vragen, zoals 

zelfvertrouwen, blijheid of energie. Je kunt je onderbewuste 

vragen om je in de komende dagen vaker zo te laten voelen. 

Een gevoel oproepen is een basis voor andere stappen. Het kan 

ook zijn dat je het gevoel al ervaart (zoals rust na het doorlopen 

van de stappen) en deze basis dus niet nodig is. 

Gevoel verspreiden 

Vraag om het gewenste gevoel (zie 'Gevoel oproepen'). 

Wanneer je dit ervaart, observeer dan je lichaam. Waar in je 

lichaam voel je die gewenste staat het meest? Stel je voor dat 

het gevoel vanaf die plek door heel je lichaam verspreidt. Je 

kunt er ook voor kiezen om het meest ontspannen plekje in je 

voeten te vinden en dit gevoel vanaf je voeten door heel je 

lichaam te laten verspreiden. 

Voeg wat kleur toe 

Vraag om het gewenste gevoel (zie 'Gevoel oproepen'). Als dit 

gevoel een kleur zou hebben, welke kleur zou dat dan zijn? Laat 

de kleur die in je opkomt door je lichaam stromen of 

verspreiden. Je kunt dit mentaliseren, bijvoorbeeld dat iedere cel 

van je lichaam gevuld wordt met die kleur, of je omwikkeld bent 

met een deken van die kleur, je onder een douche staat van die 

kleur, de kleur als water door je heen stroomt … Je kunt dit ook 
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combineren met ‘Adem met kleur’ (zie 

‘Ademhalingsoefeningen’). 

Optioneel: Wanneer je stress ervaart, kun je ook daar de kleur 

(en plek in je lichaam) van bepalen. Verander die kleur dan in een 

kleur die beter voelt. 

Gevoel intensiveren 

Vraag om het gewenste gevoel (zie 'Gevoel oproepen'). 

Wanneer je dit ervaart, vertel je je onderbewuste dat je van 1 

tot 5 gaat tellen en vraag je onderbewuste om met elk hoger 

getal de gewenste staat te intensiveren. Tel in gedachten van 1 

tot 5. 

Draaiknop/schuif 

Vraag om het gewenste gevoel (zie 'Gevoel oproepen'). 

Wanneer je dit ervaart, vraag je je onderbewuste om het huidige 

niveau van dat gevoel (of die staat) te mentaliseren als een 

draaiknop of schuif tussen 0 en 10. Merk op hoe het gevoel 

verandert als je de draaiknop of schuif naar een ander niveau 

bijstelt. Stel het gewenste niveau in. Als je het prettig vindt, dan 

kun je je ook voorstellen dat je voor een deur staat. Open de 

deur en stap in een controlekamer waar allerlei panelen staan 

waarmee je het gevoel aan kunt passen.  

Een fijne ervaring 

Kies een activiteit die je graag doet. Bijvoorbeeld een dagje naar 

het strand, een spelletje met je kinderen doen, een 

boswandeling maken, je huisdier aaien ... Stel je in gedachten 

voor dat je deze activiteit doet. Laat je onderbewuste je 

zintuigen activeren; wat zie je, hoor je, voel, ruik en proef je 
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tijdens deze activiteit? Stap volledig in de ervaring. Op dezelfde 

manier kun je in gedachten naar een plek gaan waar je je 

volledig stressvrij voelt. 
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De kracht van symbolen 

Het onderbewuste werkt niet met taal zoals wij dat op bewust 

niveau doen. Een goed voorbeeld hiervan is dromen. Tijdens je 

slaap verwerk je alle indrukken die je op hebt gedaan en 

gewoonlijk is dit niet met taal, maar met symboliek. Door te 

werken met symbolen, kun je op onbewust niveau 

veranderingen maken. 

Vraag je onderbewuste om je een beeld/symbool/concept te 

geven dat alle aspecten en elementen omvat van een door jou 

gekozen positief iets. Vraag of merk op wat er aan het symbool 

moet veranderen om het nog positiever te maken. Maak in 

gedachten de nodige veranderingen en observeer hoe de 

positieve ervaring verbeterd wordt. Dit kan verrassende 

symbolen brengen, soms zijn ze volkomen logisch, andere keren 

lijkt het totaal willekeurig. Laat je verwonderen! 

Gevoel verdelen 

Observeer je lichaam, waar voel je de stress het meest? 

Observeer de plek en stel je voor dat het versplintert in 

miljoenen kleine stukjes, zo klein dat ze op zichzelf niet te 

voelen zijn. Laat die minuscule stukjes door je hele lichaam 

verspreiden en oplossen. 

Gevoel verminderen 

Wanneer je een negatieve emotie ervaart, kun je deze laten 

verminderen door je onderbewuste simpelweg te vragen om het 

gevoel alsjeblieft lichter te maken. Herhaal de vraag indien 

nodig. 
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De kracht van woorden 

Kies het woord wat het beste past bij wat je wil ervaren, en 

ervaar wat je onderbewuste aandraagt wanneer je dit woord 

oproept tijdens zelfhypnose. Kies altijd een volledig positieve 

bewoording, bijvoorbeeld 'ontspanning' in plaats van 'geen 

stress'. Voor voorbeelden kun je kijken bij ‘Positieve woorden’. 

Wervelwind 

Zoek 3 punten, groot of klein, in je lichaam die goed aanvoelen. 

Verbindt deze punten tot een cirkel ontstaat. Laat deze in 

gedachten ronddraaien en groeien, waardoor het goede gevoel 

door heel je lichaam toeneemt. 

Je kunt ook 1 punt zoeken en dat als een wervelwind door je 

lichaam laten gaan. Laat de cirkel of de wervelwind nadien tot 

rust komen. 

Toekomst voorstelling van gewenste zelf 

Hoe zou je willen zijn, als je kon kiezen? Van welke eigenschap 

zou je meer hebben? Stel je voor dat deze toekomstige jij voor je 

staat. Wat zou je dragen, wat zou je uitstralen, hoe zou je je 

voelen ...? Neem alle details van die persoon in je op. Stap in 

gedachten in deze toekomstige jij of smelt ermee samen en 

ervaar volledig hoe het is om zo te zijn. Je kunt gebruik maken 

van ‘Doel stellen’ of ‘Je ideale dag’ om een duidelijker beeld te 

krijgen van je gewenste zelf. 
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Deep Trance Identification 

Een Deep Trance Identification (DTI) is een techniek waarbij je 

in een gewenst ‘model’ stapt. Je kiest een persoon (het model) 

waar je graag meer op zou willen lijken, bijvoorbeeld iemand die 

vrijwel geen stress ervaart. Indien mogelijk, observeer je 

hem/haar. Tijdens zelfhypnose stap je in het gekozen model en 

ervaar je de wereld door de ogen van het model. Op die manier 

leer je je brein om de gewenste neurale netwerken te 

versterken. Hoe voelt het om zo in het leven te staan, hoe 

ervaar je het om zo te reageren, wat straal je uit ... Om de DTI te 

vergemakkelijken, kun je het beste een model kiezen wat aardig 

overeenkomt met wie jij bent/wie jij zou willen zijn. Hoe groter 

je kennis van het model, hoe makkelijker de DTI zal zijn. 

Tijd trainen 

Vind je het fijn om enkele minuten in hypnose te zijn, zonder dat 

je daar een alarm voor hoeft te zetten? Je kunt je onderbewuste 

trainen om de tijd in de gaten te houden. Sommige mensen 

weten uit zichzelf al goed hoe laat het is. Als je dat herkent, dan 

zal dit gemakkelijk voor je zijn. Zo niet, dan kan het zijn dat het 

wat meer tijd kost om te trainen. 

Zet een alarm (liefst met een zacht opbouwend geluid), 

bijvoorbeeld op 8 minuten. Vraag in gedachten aan je 

onderbewuste om je gewoon 8 minuten te laten ontspannen (of 

vraag om een ander gevoel). Wanneer het alarm gaat, vertel je 

aan je onderbewuste dat het 8 minuten was. 

Je kunt er ook voor kiezen om geen alarm te zetten. Vraag je 

onderbewuste voor bijvoorbeeld 5 minuten ontspanning, en 

wanneer je voelt dat het voldoende is, open je je ogen. Geef dan 

aan je onderbewuste aan hoe lang het werkelijk was, en hoeveel 
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minuten teveel of te weinig het was. Je zult merken dat je 

onderbewuste steeds accurater wordt. 

Tijdlijn 

Stel je een tijdslijn voor, waar je naast staat. Kijk naar je 

verleden, je heden en je toekomst. Pas de tijdlijn zo aan, op jouw 

unieke manier, dat deze beter voelt. Een voorbeeld kan zijn door 

met kleur te werken; maak het verleden lichter, voeg een kleur 

toe waar je blij van wordt ... Of vraag om een symbool voor het 

heden en deze positief aan te passen. 

Leermoment opslaan 

Je bent lekker bezig, je zit ‘in de flow’ en ineens lopen dingen 

anders dan je wil. Je probeert er geen aandacht aan te besteden, 

maar het is al te laat - je focus ligt bij wat er niet goed ging en je 

bent je flow kwijt. Herkenbaar? Volg deze stappen tijdens 

zelfhypnose. 

• Wanneer je in zelfhypnose bent, stel je dan een ruimte 

voor, waar je dingen kunt opslaan. We geven hier niet 

veel aanvullingen, merk gewoon wat er tijdens 

zelfhypnose in je opkomt over de betreffende ruimte. 

Maak met je onderbewuste, met jezelf dus, de afspraak 

dat deze ruimte altijd beschikbaar is voor je om dingen 

op te slaan. Ze zullen hier bewaard worden tot wanneer 

je tijd hebt om ernaar te kijken. Ze worden niet vergeten, 

ze worden alleen tijdelijk uit je gedachten gehaald om 

later naar terug te keren. 

• Wanneer je zo’n moment ervaart waarop iets niet goed 

gaat, ga dan in gedachten naar de ruimte en berg 

datgene goed op. Het kan op een papiertje geschreven 

zijn, een symbool wat in een laatje past, een gevoel wat 
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je in een doosje stopt, net wat voor jou juist voelt. Berg 

het heel bewust op, zodat de emotionele lading 

verdwijnt, en ga daarna verder met je bezigheden in de 

flow. Keer later in gedachten terug naar de ruimte en 

haal datgene tevoorschijn. Werk ermee, analyseer het, 

laat het los - geef het op zo’n manier aandacht waarvan 

jij weet dat het juist is. 
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16 Associëren en dissociëren 

Associëren en dissociëren zijn twee simpele en doeltreffende 

technieken om gevoelens bij een bepaalde ervaring te 

versterken (associëren) of te verzwakken (dissociëren). Ze 

vormen een goede aanvulling op zelfhypnose en ankers zetten. 

Jezelf in een ervaring associëren is ideaal om een positieve 

beleving sterker te ervaren, wat uitermate handig is om je anker 

te zetten. Daarnaast kun je door een positieve associatie 

eventuele stress ook verminderen. 

Door te dissociëren van een herinnering, pas je ook de 

bijbehorende gevoelens aan, zodat ze (veel) minder intens zijn. 

Het is alsof je naar jezelf in een situatie kijkt, een verhaal vertelt 

over de situatie, in plaats van dat je het beleeft. Alsof je naar een 

foto kijkt van een beleving die daar toen plaatsvond, in plaats 

van dat je in het hier en nu in een ervaring zit. 
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Mentaliseren 

Een mentalisatie is anders dan een herinnering; je kunt zowel 

een herinnering als iets wat je nog nooit hebt ervaren 

visualiseren. Echter, niet iedereen is even visueel ingesteld, 

sommige mensen letten meer op geluiden, aanrakingen … 

(tijdens zelfhypnose vervaagt je persoonlijke voorkeur en zul je 

merken dat andere zintuigen ook sterker ervaren kunnen 

worden). Wanneer wij het over mentalisatie/mentaliseren 

hebben, doelen we op het gebruik van al je zintuigen om je iets 

voor te stellen. 

Een voorbeeld: 

Denk aan een afbeelding van een strand - dit is alleen beeld 

(visualisatie). Stel je nu eens voor dat je op het strand staat, je 

ruikt de zee, je voelt de zon op je huid, je proeft een vleugje zout 

op je lippen, je hoort de golven en meeuwen en je voelt het zand 

onder je voeten - hier gebruik je alle zintuigen (mentalisatie). 

Wanneer je in gedachten volledig in de ervaring bent, je kijkt 

door je eigen ogen, je voelt niet alleen het zand onder je voeten, 

maar ook de temperatuur van het zand, dat het stevig 

aangedrukt of juist los is … dan ben je geassocieerd. Let wel, 

geassocieerd zijn betekent niet dat je alle zintuiglijke informatie 

tot in detail ervaart. De een zal zich meer richten op het geluid, 

de ander gaat automatisch met zijn aandacht naar het zand. 

Ieder heeft een unieke manier om iets te mentaliseren. 

Opties 

Een snelle manier om positieve(re) gevoelens te ervaren is om 

een mentalisatie of herinnering te verzachten, bij te stellen, naar 

iets wat prettiger voelt. Met verzachten bedoelen we op zo’n 
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manier aanpassen dat de emoties ervan af zijn of als positief 

ervaren worden. Observeer en stuur je aandacht bij deze 

techniek naar datgene wat je aan wilt passen. Je brein is perfect 

in staat om je hiermee te helpen. 

Er zijn heel veel zintuiglijke aanpassingen die je in gedachten 

kunt maken. Voelt de aanpassing beter, dan hou je het zo. Voelt 

het gelijk of minder, dan verander je het terug. Enkele 

voorbeelden: 

• Stap in of uit het beeld. Kijk je door je eigen ogen? 

(geassocieerd) Neem dan afstand en kijk naar jezelf die 

daar staat. (gedissocieerd) 

• Is het een film, zet deze dan stil en maak een foto van 

het beeld. Wat zie je op de foto? 

• Vergroot of verklein het beeld. 

• Breng het beeld dichterbij of zet het verder weg. 

• Maak het beeld op de foto zwart-wit of juist kleur. 

• Maak het beeld bewegend of zet het stil. 

• Maak het beeld scherp of juist vaag. 

• Plaats een lijstje om de foto, voelt dat beter? 

• Is er geluid bij? Zet het geluid harder of zachter. 

• Hoor je iemand praten? Verander de stem naar een 

gekke stem. 

• Gaat het geluid snel of langzaam? Draai het om. 

• Is het gevoel groot of klein? Pas het aan. 

• Heeft het gevoel een beweging? Maak de beweging 

sneller of juist langzamer, of laat de beweging in 

tegengestelde richting gaan. 

 

Op de volgende pagina vind je een oefening waarbij je dit 

toepast. 
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Oefening  

Om te oefenen met dissociëren, kun je een situatie in gedachten 

nemen waar je stress ervoer. Om te beginnen, raden we je aan 

een situatie te kiezen waar de stressbeleving niet al te hoog was. 

• Speel de gebeurtenis in gedachten af, terwijl je door je 

eigen ogen kijkt. Zet het beeld stil en maak er een foto 

van. Merk op wat het verschil is, door simpelweg in 

gedachten afstand te nemen, uit de situatie te stappen 

(te dissociëren). Als de foto in kleur is, maak hem dan 

zwart-wit. Zet vervolgens de foto een stukje verderop en 

merk op wat dat met het gevoel doet. Als het beter voelt, 

hou de verandering dan. Voelt het neutraal of minder 

goed, draai de verandering dan terug. 

• Vind je het lastig om het beeld zo bij te sturen, observeer 

dan eens welk zintuig het sterkste naar voren komt bij 

die situatie. Is er geluid bij? Merk op wat er gebeurt als je 

het harder of zachter zet. Misschien kun je het geluid 

vertragen of juist versneld afspelen, wat gebeurt er met 

het gevoel wanneer het geluid zo verandert? Als er 

stemmen zijn, verander ze dan naar een gek 

piepstemmetje (zoals van een heliumballon) of juist een 

hele zware stem en merk op hoe dat voelt. 

• Heb je vooral een gevoel bij de situatie, pas dit dan aan. 

Hoe is de temperatuur, voelt het beter als het warmer of 

kouder is? Is er wind? Maak er eens een licht briesje van. 

Het gevoel kan ook prikkelend zijn, pulserend, golvend, 

tintelend … lokaal of verspreid. Pas het aan op zo’n 

manier dat het beter voelt.  

• Als het goed voelt voor je, dan kun je nog verdere 

stappen zetten. Observeer het beeld, analyseer het met 

alle kennis die je nu bezit, wat heb je ervan geleerd? Kun 
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je het beeld nu neutraal ervaren, of zelfs positief, door de 

les(sen) die je hebt geleerd? Plaats een lijstje om het 

beeld en hang het in gedachten ergens op, wat gebeurt 

er met het gevoel? 

 

Uiteraard kun je dit ook met een positieve ervaring doen, 

associeer jezelf dan. Bijvoorbeeld de ervaring van het aaien van 

een huisdier. Zie wat je ziet, hoor wat je hoort, ruik, voel en 

proef wat je ruikt, voelt en proeft. Waar ben je, met wie ben je 

daar? Wat voor geluiden hoor je? Hoe voelt de vacht van het 

dier, het lijfje, de beweging, de warmte? Breng je aandacht naar 

die punten die het beste voelen en optimaliseer de ervaring 

helemaal.  
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16.1 Associëren/dissociëren in 3 kleine stappen 

Associëren  

1. Mentaliseer de situatie 

en maak het beeld 

groter 

2. Breng het beeld 

dichterbij 

3. Stap in het beeld  

 

 

 

Dissociëren 

 

1. Stap uit het beeld 

2. Maak het beeld kleiner 

3. Zet het beeld verder 

weg 
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17 Ankers zetten 

We hebben eerder uitgelegd dat een anker een verbinding is 

tussen een gevoel en een zintuiglijke waarneming. Deze worden 

gewoonlijk automatisch gevormd, maar dit proces kun je zelf 

ook toepassen om een positief anker te zetten. Zie het als een 

‘tic’ die je jezelf bewust aanleert. Dit anker kun je vervolgens 

tijdens stresssituaties gebruiken om de ervaring snel bij te 

draaien. We leggen de stappen aan je uit. 

17.1 De stappen 

 

1. Het gevoel 

Kies een gevoel dat je wil ankeren, bijvoorbeeld zelfvertrouwen, 

motivatie of ontspanning. 

Uit ervaring is gebleken dat rust niet het meest ideale gevoel is 

om te gebruiken tegen stress, het kan zijn dat je iets té rustig 

wordt, terwijl je wel gewoon je werk moet doen. Je hebt 

misschien meer aan een gevoel van vertrouwen (en je van 

daaruit ook rust ervaart) of het gevoel wat je hebt na een keer 

goed lachen (positief, opgelucht). 

Wanneer je niet zeker weet wat je wil ervaren, kijk dan eens bij 

‘Positieve woorden’ en kies het woord of de woorden die je het 

meest aanspreken. 
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2. Het anker 

Nu je weet wat een anker is, kun je je afvragen aan welke 

zintuiglijke waarneming je een anker kunt verbinden. Het kan 

werkelijk van alles zijn; kauwgom kauwen, je duim en wijsvinger 

op elkaar duwen, een vuist maken (doe dit wel op een 

ontspannen manier), in de palm van je hand duwen … 

Een anker kan ook een combinatie zijn, bijvoorbeeld een 

specifieke ademhaling gecombineerd met een woord wat je in 

gedachten neemt. Of als je dingen gemakkelijk voor je ziet, dan 

kun je voor een beeld kiezen. 

Je kunt ook een relatief generiek anker nemen, zoals ‘elke keer 

als ik door een deur wandel ga ik dit weer voelen.’ In zo’n geval 

moet je zorgen dat het beschrijven van het door een deur 

wandelen duidelijk genoeg gekarakteriseerd is. ‘Op het moment 

dat ik die klink aanraak en naar beneden doe en die deur open 

(een specifieke handeling), dan komt dit gevoel terug.’ 

Ook kun je ook een zintuiglijke waarneming kiezen die aansluit 

bij het herstel van je lichaam van de effecten van stress. 

Bijvoorbeeld een anker wat verbonden is aan je hoofd dat je 

kussen raakt, voor je gaat slapen. 

Het is van belang dat de zintuiglijke beleving uniek is en dat het 

reproduceerbaar is. Daarnaast is het handig als het anker niet te 

opvallend is. 
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3. Het gevoel oproepen 

Om het gevoel te kunnen ankeren, zul je het eerst moeten 

ervaren. Er zijn diverse manieren om dit te doen: 

• Door te associëren. Kies een moment waarop je de 

gewenste staat volledig had en zet jezelf helemaal in het 

moment. Maak gebruik van al je zintuigen om de ervaring 

zo sterk mogelijk te beleven. 

Let wel, het gaat om het gevoel, níet om de herinnering. 

Heb je meerdere herinneringen waar je het gevoel 

ervoer, doorloop ze dan gerust allemaal. 

• Tijdens zelfhypnose. Vraag je onderbewuste om het 

gewenste gevoel en versterk dit, bijvoorbeeld door een 

bijbehorende kleur in je gehele lichaam te brengen. 

• Tijdens een gebeurtenis. Hier zijn allerlei mogelijkheden 

voor, waar we dieper op ingaan bij 'Tips'. 

 

4. Het anker zetten 

Vind het punt waarop je de gewenste staat maximaal ervaart. 

Zet dan je anker, kort en krachtig. Je wil de piek van het moment 

ankeren, niet wanneer het gevoel weer wat afneemt. Stel dat je 

anker een aanraking van je duim op je wijsvinger is, dan is het 

dus niet de bedoeling dat je die aanraking tientallen seconden 

vasthoudt. 
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5. Het anker herhalen (optioneel) 

Stop en neem een kleine pauze; welke kleur hebben je sokken? 

Welke dag is het? Een willekeurige vraag haalt je even uit het 

proces. Herhaal nu de stappen vanaf stap 3 steeds sneller. 

Deze stap is optioneel: wanneer je tijdens zelfhypnose gaat 

ankeren, kun je ook meermaals het gevoel versterken en het 

anker kort en krachtig zetten. Wanneer je het anker plaatst 

tijdens een gebeurtenis, zal meermaals herhalen niet altijd gaan. 

 

6. Test het anker 

Doe iets compleet willekeurigs en vuur je anker af. Dit doe je 

door op dezelfde manier als het zetten, kort en krachtig. Je kunt 

het anker meerdere keren afvuren, mocht je daar behoefte aan 

hebben. 

 

Opgelet 

Wanneer je je anker wil gebruiken tijdens stressmomenten, 

begin dan met kleine momenten. Wanneer je anker neuraal 

gezien nog niet zo sterk staat in vergelijking met het neurale 

netwerk van de stressreactie, dan zal de stressreactie dus 

sterker zijn. Begin dus klein en bouw het op, tot je anker sterk 

genoeg is om het stressnetwerk te overschrijven, te 

herprogrammeren. 
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17.2 Tips 

Aanvullen 

Wanneer je merkt dat je anker net niet voldoende effect heeft, 

je hebt het gevoel dat er nog iets mist, ga dan op zoek naar 

datgene en vul het anker aan. Als je een anker hebt met een fijn 

gevoel, kun je er bijvoorbeeld een prettig beeld aan toevoegen 

of iemand die je iets positiefs verteld. 

Een voorbeeld: je moet binnenkort weer een presentatie geven 

en je bent wat zenuwachtig. Je hebt een gevoel van 

zelfvertrouwen verankert, maar je zou het graag nog net iets 

krachtiger maken. Je kunt dan het moment waarop je collega’s je 

eerder bemoedigend toespraken: “Je kunt het!” - het geluid en 

beeld en het gevoel dat die situatie gaf, toevoegen aan het 

anker.  

Muziek 

Zoals je weet, kan muziek een verbinding (anker) hebben met 

een gevoel of herinnering. Tijdens een stressvolle situatie is het 

niet altijd mogelijk om even ergens muziek te gaan luisteren. Je 

kunt echter wel het gevoel dat een bepaald nummer bij je 

oproept verankeren. Welk nummer roept een gewenste emotie 

bij je op? Of dat nu rust is, vrolijkheid, wat dan ook, luister dit 

nummer en ga er helemaal in op. Anker het gevoel. Hoe vaker je 

het nummer beluistert en het gevoel verankert tijdens de 

ervaring, hoe sterker het anker zal zijn op die momenten dat je 

het nodig hebt. 
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Vakantie 

Heb je een vakantie gepland staan? Neem je dan eens voor om 

tijdens je vakantie, op die momenten waarop je echt geniet, 

ontspannen bent of plezier hebt, je anker te zetten. Dit kan ook 

na thuiskomst nog versterkt worden, met behulp van foto's, 

video's, souvenirs en andere dingen die het gevoel van vakantie 

oproepen. Associeer jezelf, ervaar dat vakantiegevoel en zet je 

anker. 

Huisdieren 

Dat dieren aaien ontspanning biedt, is bekend. Ook dit kun je 

voor je anker gebruiken. Op het moment dat je voelt dat je 

volledig ontspannen bent terwijl je het dier aait, zet je je anker. 

Dit werkt uiteraard ook voor ander contact met dieren. 

Willekeurig 'feel good' anker 

Gezellig etentje? Lekker aan het dansen met vriend(inn)en? 

Feestje na die mooie goal? Trots omdat je een doel hebt bereikt? 

Wat het ook is, zet eens hetzelfde anker op al die momenten. 

Het resultaat is een gecombineerd anker van goede gevoelens. 

Inductie oplezen 

Tijdens het lezen van een inductie (zie ‘Zelfhypnose inducties’), 

kun je ook de gevoelens die daarbij horen verankeren. Let wel; 

je kunt ook de staat van zelfhypnose verankeren, gebruik zo'n 

anker dus niet wanneer je bijvoorbeeld een machine bestuurt! 
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17.3 Ankers doorbreken 

Zojuist hebben we onopvallende ankers besproken. Maar zoals 

eerder uitgelegd, kan een anker ook een verbinding zijn tussen 

een gevoel en een houding, beweging of ruimte. 

Wanneer je beseft … 

• Dat je bij stress een specifieke houding aanneemt (armen 

en benen over elkaar, verstijfd ...) of je op een specifieke 

plaats gaat zitten (die ene stoel, achter de computer ...) 

• Dat je een specifieke beweging maakt (tikken met je 

vingers, wiebelen met je voet, aandachtig naar je nagels 

kijken ...) 

• Dat je je gestrest voelt bij het zien van die ene ruimte 

(meeting room, rond het koffieapparaat ...) 

 

Dan heb je de eerste stap al gezet; bewustwording. Vanaf dat 

punt kun je bij gaan sturen. Doorbreek het anker door 

bijvoorbeeld: 

• Anders te gaan zitten, zoals heel bewust een open 

houding aan te nemen. Zorg ervoor dat je niet vast komt 

te zitten in een houding en de bijbehorende emotie. 

• Ga rondlopen als je terug blijft gaan naar de verankerde 

houding, en combineer dit rondlopen dan met 

bijvoorbeeld een ademhalingsoefening. 

• Je voeten stevig op de grond te zetten, je vingers heel 

bewust te strekken … Je kunt dit ook weer combineren, 

bijvoorbeeld met een observatie of een positief anker om 

het ongewenste anker te overschrijven. 
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• Observeer de ruimte. Is het iets specifieks? Een routine? 

Het geheel? Verander vervolgens de ruimte. Verplaats 

stoelen, aankleding, verander de vaste plek waarop 

mensen zitten. 

Je kunt ook het gevoel bij de ruimte bij gaan sturen door 

een ander anker te gebruiken, of door (in overleg) een 

andere manier van communicatie toe te passen in de 

ruimte. Of misschien kan de ruimte eens gebruikt 

worden voor een leuke, luchtige gebeurtenis? 
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18 Doel stellen 

Mensen weten heel goed wat ze níet willen; stress. Maar wat ze 

dan wél willen ervaren op zo'n moment? Daar staat men minder 

bij stil. Wanneer we verder kijken, hebben we allemaal een 

andere invulling van wat we op zo'n moment willen. De 

woorden kunnen overeenkomen, zoals 'rust', maar de betekenis 

van dat woord, en het bijbehorende gedrag, gevoel of gedachte, 

is voor iedereen anders. 

Een manier om jouw unieke ervaring van stress bij te sturen is 

door jouw unieke doel vast te stellen. Een positief doel om 

naartoe te werken. Wanneer je je er een voorstelling van kunt 

maken, creëer je al een reactie in het brein! We hebben eerder 

uitgelegd hoe neurale netwerken werken, wanneer je bezig bent 

met je voor te stellen hoe iets zou zijn, worden er netwerken 

versterkt. Daarnaast stel je je prikkelverwerkings-systeem 

positiever in door je aandacht op gewenste zaken te richten.  

Een voorbeeld met verduidelijkende vragen om je te helpen je 

doel(en) vast te stellen: 

Ik wil geen stress. 

Dit is een negatieve bewoording. Wat wil je dan wel? 

Ik wil stressvrij leven. 

Dit is nog steeds een negatieve bewoording, om te weten of je 

stressvrij bent, zul je moeten vergelijken met stressvol, en ben je 

dus nog steeds bezig met iets wat ongewenst is. Wat geeft het 

je wanneer je stressvrij bent? Wat brengt het, wat biedt het, wat 

heb je dan, wat kun je dan? 
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Ik wil ontspannen in het leven staan. 

Dit is een positief doel. Het is echter nog behoorlijk vaag. Die 

ontspanning, wat voor soort ontspanning is dat? Wat betekent 

ontspannen in het leven staan? Wanneer weet je dat je dat 

doet? Hoe is het meetbaar?  

Ik wil uitgerust wakker worden, me niet boos maken in het verkeer, 

relaxt de werkdag doorlopen, daarna lekker sporten, en dan 

ontspannen op de bank zitten, voor ik makkelijk in slaap val. 

Nu ben je van een redelijk vaag doel naar een groot doel gegaan, 

wat deels negatief is. Het geeft je diverse aanknooppunten van 

waaruit je verder kunt werken om een concreet doel te krijgen. 

Kies één deel van het geheel om mee verder te gaan, wat springt 

er het meest uit? Je kunt uiteraard met ieder aanknooppunt 

gaan werken om meerdere doelen vast te stellen. 

Ik wil de werkdag relaxt ervaren. 

Hoe zou zo'n relaxte werkdag eruit zien? Wat is er nodig om 

zo’n dag te hebben? Afhankelijk van je antwoord, kun je verder 

gaan om het doel (of de doelen) specifieker vast te stellen, of de 

volgende stap(pen) gaan zetten om dit doel te bereiken. 

Zorg dat je doel haalbaar is, volledig positief gesteld, dat het 

(indien nodig) opgedeeld wordt in kleinere stukken. Zorg ervoor 

dat je doel (grotendeels) SMART is; specifiek, meetbaar, 

acceptabel, realistisch en tijdgebonden. Het kan helpen om je 

doel op te schrijven. Welke stap kun je vandaag zetten om 

dichter bij je doel te komen?  
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Check regelmatig hoe het gaat met het doel; klopt het doel nog, 

wat is er bereikt, zijn er dingen bijgekomen of juist niet meer 

nodig ... We zijn vaak gewend om op de negatieve dingen te 

letten, we staan er soms niet bij stil dat iets positief is veranderd. 

Check dus ook wat er goed gaat. 

Een manier om je doel te verduidelijken 

Een andere manier om vast te stellen wat je wil, en waarom, is 

door te beginnen met een negatieve gedachte die je opmerkt. 

Draai deze om, wat zou het dan zijn? Bijvoorbeeld: ik ervaar 

stress → ik wil me rustig voelen. Schrijf vervolgens allerlei 

zinnen op die te maken hebben met deze positieve gedachte. 

Wanneer een zin die in je opkomt niet helemaal goed voelt, dan 

schrijf je deze niet op. Deze methode werkt in eerste instantie 

dus puur met gevoel, door te reageren op wat je voelt bij een 

bepaalde gedachte. Je kunt vervolgens je lijst met positieve 

zinnen combineren met andere technieken. 

 

Een voorbeeld:  

Ik wil me rustig voelen. 

Dit is het startpunt, deze zin schrijf je op. 

Het zal beter voelen om rust te ervaren. 

Deze zin voelt goed en schrijf je op. 

Ik moet gewoon met stress om kunnen gaan. 

Deze zin geeft een minder goed gevoel, schrijf deze niet op. 



103 
 

Ik ben aan het leren om rustiger te reageren. 

Schrijf je op. 

Het zal steeds gemakkelijker gaan. 

Schrijf je op. 

Andere mensen kunnen wel goed met stress omgaan. 

Deze voelt minder goed, niet opschrijven. 

Ik voel me niet lekker bij stress. 

Deze voelt minder goed, niet opschrijven. 

Ik zal rustig de dag doorkomen. 

Schrijf je op.  

 

Enzovoort. Wanneer je het resultaat leest, voelt dat ongetwijfeld 

beter dan de gedachte en het gevoel waar je mee begon. Van 

hieruit kun je verder gaan met het concreet maken van een doel, 

of simpelweg het betere gevoel van deze oefening ervaren. 

Zelfhypnose tip 

Gebruik het positieve doel tijdens zelfhypnose. Stel je voor hoe 

het zou zijn wanneer je zo gedragen automatisch gaat, hoe het 

zou zijn wanneer je dat gevoel ervaart, hoe het zou zijn wanneer 

je als vanzelf zulke positieve gedachten hebt.  
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19 Je ideale dag 

Aansluitend op het vaststellen van je doel, kun je ook je ideale 

dag vaststellen. Waar je met het vaststellen van een doel zo 

concreet mogelijk te werk gaat, kun je hier juist groots gaan 

dromen. Als alles mogelijk zou zijn, echt álles, hoe zou dan je 

ideale dag eruit zien? Je kunt dit nog een stap verder zetten, 

uitgebreider maken, door je ideale toekomst te beschrijven. Je 

kunt dit doen op papier, in gedachten of hardop, of als je 

creatief wil zijn, dan kun je een moodboard maken. Laat je 

fantasie de vrije loop. 

Wanneer je stress ervaart, lijkt dit misschien een wat vreemde 

stap om te nemen. Maar je zorgen maken is de verkeerde kant 

op fantaseren. Als je je bezig gaat houden met dat je geen stress 

wil ervaren, ben je nog steeds bezig met stress. Wanneer je je 

aandacht verlegt naar je ideale dag, zullen daar beelden, 

gevoelens en gedachten bij komen. Ook hier creëer je weer een 

reactie in het brein, en ongeacht of je ideale dag (op dit moment) 

haalbaar is, je bent bezig met een positieve ervaring, een positief 

gevoel. Hoe meer je je aandacht verlegt van negatieve 

momenten naar positieve momenten, hoe gemakkelijker je ze 

zult ervaren en  opmerken doordat de focus van het 

prikkelverwerkings-systeem in je brein verlegd wordt. 

Daarnaast wordt het makkelijker om met je ideale dag voor ogen 

de benodigde stappen zetten om (zo dicht mogelijk) bij de 

realisatie ervan te komen. 

Je kunt jezelf bevragen, of je ideale dag in categorieën 

onderverdelen (bijvoorbeeld huis, relaties, lichaam, enzovoort). 

Beschrijf gewoon wat er in je opkomt, en komt er niks, dan is dat 

ook oké - ga dan voor een ander onderwerp of de volgende 
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vraag. Wil je er dieper op ingaan, beschrijf dan ook waarom, of 

beschrijf details. Hier vind je een aantal vragen die je kunt 

gebruiken: 

• In welk land, welke plaats, zou je wonen? 

• In wat voor een huis, hoe ziet het eruit? 

• Hoe voelt het om in dit huis te wonen? 

• In wat voor omgeving staat dit huis? 

• Wat voor vervoersmiddel(en) gebruik je? 

• Werk je, en zo ja, wat voor werk heb je? 

• Wat maakt dat dit werk je keuze is? 

• Wat doe je om geestelijk gezond te blijven? 

• Wat doe je om lichamelijk gezond te blijven? 

• Waar zou je op vakantie gaan en waarom naar deze plek? 

• Hoe zou het voelen om daar te zijn? 

• Als je 's ochtends wakker wordt, hoe voel je je dan? 

• Wat doe je op een dag? 

• Welke mensen zijn daarbij? 

• Welke hobby's heb je en wat maakt dat je deze kiest? 

• Speel je een muziekinstrument? 

• Heb je (huis)dieren, zo ja, wat voor dieren zijn het? 

• Hoe zie je eruit, hoe kleed je je? 

 

Zelfhypnose tip 

Doorloop je ideale dag, of delen daarvan, tijdens zelfhypnose. 

Stel je volledig voor wat je dan zou zien, horen, ruiken, voelen of 

proeven en merk op hoe goed het voelt om je dat zo voor te 

stellen. Kortom, associeer jezelf in de situatie. Maak de ervaring 

eventueel nog sterker door bijvoorbeeld het gevoel te 

intensiveren. 
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20 RET 

De afkorting RET staat voor Rationeel-Emotieve Therapie, al 

worden de benamingen Rationele Effectiviteits Training en 

Rational Emotive Behavioral Therapy (REBT) ook gebruikt. RET 

is een vorm van cognitieve gedragstherapie, ontwikkeld door 

Albert Ellis. 

Je kunt voor RET terecht bij therapeuten die met deze 

therapievorm werken, en met onderstaande inleiding kun je zelf 

aan de slag. 

Het doel van de RET methode is om te leren dat een 

gebeurtenis niet de oorzaak is van het bijbehorende 

gevoel/gedrag, maar dat de gedachten over de gebeurtenis het 

gevoel/gedrag veroorzaken. Door te oefenen met dit principe, 

kunnen de gedachten/overtuigingen veranderen. Hierdoor 

kunnen ze beter aansluiten bij de gebeurtenis en zal ook het 

gevoel/gedrag meer gaan kloppen. 

Deze aanpak vraagt wel een zekere mate van motivatie en inzet; 

je zult je eigen gedrag, gevoelens en gedachten onder de loep 

moeten nemen om van daaruit een stukje bewustwording te 

creëren en jezelf verder te ontwikkelen. 

De ABC basis 

A. Je stelt een gebeurtenis of situatie vast (Activating event). 

B1. Je stelt de irrationele gedachten en ideeën over de 

gebeurtenis of situatie vast (Belief).  

B2. Je stelt de rationele gedachten en ideeën over de 

gebeurtenis of situatie vast. 
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C1. Je stelt de gevolgen vast in zowel gevoel als gedrag. 

(Consequence) 

C2. Je stelt het gewenste gevoel en gedrag vast. 

Met RET leer je dus dat de gebeurtenis (A) niet de oorzaak is van 

gevoel en gedrag (C1), maar de gedachten (B1). Met RET stuur je 

de gedachten bij naar rationele gedachten (B1>B2), zodat deze 

beter passen bij de gebeurtenis (A). Vervolgens kan het gevoel 

en gedrag ook veranderen naar gewenst gevoel en gedrag 

(C1>C2).  

Een voorbeeld: 

Je wil naar de winkel en het regent (A). Je baalt ervan, want je 

houdt niet van regen, je hebt geen zin om nat te worden en 

besluit niet te gaan (C1). “Dat heb ik weer, ik heb het al zo druk 

en nu moet ik m’n planning ook nog omgooien door dat stomme 

weer!,” denk je (B1). De regen is echter niet verantwoordelijk 

voor jouw balen, maar jouw gedachten over de regen. Wanneer 

je het rationeel bekijkt, weet je dat een paraplu een prima 

oplossing is en je zo van de auto bij de winkel bent (B2). Je wil je 

neutraal voelen ten opzichte van zulk weer en je focus houden 

waar het nodig is, bij de boodschappen die je nog wou doen en 

het afronden van je planning (C2). 

Het stappenplan 

Met de basis uitgelegd, zijn hier 7 stappen die je kunt doorlopen. 

Hou je van werken met schema’s? Je kunt RET prima in een 

schema verwerken.  

1. Beschrijf de situatie of gebeurtenis (A). 
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Doe dit feitelijk, zonder te oordelen. In onderstaand voorbeeld is 

geen emotie vermeld. 

Ik reed op de snelweg en werd afgesneden in het verkeer. 

2. Beschrijf je gevoelens en gedrag (C1). 

Als je wil, kun je hier verder de diepte in gaan; van die dingen die 

je hebt opgeschreven, welke springt er het meeste uit? Je kunt 

ze stap voor stap doorlopen. 

Ik schrok en werd boos, opgefokt en reageerde gefrustreerd door te 

toeteren. Daarna bleef ik me gestrest voelen. 

3. Beschrijf je gedachten (B1). 

Ook hier kun je verder de diepte in gaan door te werken met 

datgene wat er het meest uitsprong in stap 2. 

Wat een asociale bestuurder, die zal wel denken dat de weg van 

hem is en hij zich niet aan de regels hoeft te houden! 

4. Beschrijf het gewenste gedrag (C2). 

Hoe wil je je gedragen in zo’n situatie? 

Ik wil me ontspannen voelen en zoiets meteen los kunnen laten, 

zodat mijn aandacht op een rustige manier bij het verkeer is. 

5. Vraag jezelf uit om tot rationele gedachten te komen (B2). 

Deze stap wordt soms D (Disputation) genoemd. 

Je kunt onder andere de volgende vragen gebruiken: 
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• Is de gedachte gebaseerd op de objectieve werkelijkheid, 

of op bekende feiten? Met andere woorden, is de 

gedachte waar? 

Nee, het is mijn interpretatie van de gebeurtenis. Het feit is 

dat ik werd afgesneden. 

• Helpt deze gedachte mij om mijn doel (C2) te bereiken? 

De gedachte (B1) helpt mij niet om me rustig te voelen. 

• Is deze gedachte logisch? 

De gedachte is niet logisch; ik schrok, maar het is een 

overdreven gedachte waarvan ik niet weet of het klopt. 

• Stel dat de gedachte waar is, hoe erg is het dan? Kan ik 

er tegen? 

Ik kan daar wel tegen, het heeft ook geen nut om me daar 

druk om te maken, dat heeft alleen effect op mijzelf. 

 

6. Beschrijf de gedachten die je verder zullen helpen (B2). 

Hoe wil je denken op dat moment, welke gedachten zijn 

effectief om je gewenste gevoel/gedrag te bereiken? 

Mogelijk lette hij even niet op en schrok hij er zelf ook van. Ik weet 

niet of diegene vindt dat hij zich niet aan de regels hoeft te houden. 

Al zou hij dat vinden, ik kan daar niks aan veranderen en kom hem 

waarschijnlijk nooit meer tegen. Ik ervaar liever de gedachte dat ik 

gemakkelijk dingen los kan laten, en dat een ander geen uitwerking 

heeft op hoe ik me voel. 

7. Doorloop de situatie. Sluit je ogen en ga in gedachten terug 

naar de situatie, maar nu met de betere gedachten (B2). Werkt 

dit voor je gevoel en gedrag (C2)? Zo nee, doorloop opnieuw de 

stappen vanaf stap 4. Kies er na het doorlopen van de RET voor 
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om mee te gaan in de positievere, gewenste gevoelens en 

gedachten. 

 

Vind je het prettig om op deze manier te werken met situaties 

die stress oproepen? Ga aan de slag met deze stappen en pas 

RET toe op allerlei situaties. Omdat je onderbewuste reacties op 

bewust niveau aan het aanpassen bent, en het reacties kunnen 

zijn die je al jarenlang hebt, vergt dit oefening. Je kunt het echter 

ook weer combineren met diverse andere technieken uit dit 

boek, of de techniek eigen maken. Bijvoorbeeld door jezelf 

tijdens een vervelende gedachte simpelweg de vraag te stellen: 

‘helpt deze gedachte mij verder?’ of ‘is dit een fijne gedachte?’. 

Om van daaruit verder te gaan met de gewenste gedachte en 

het gewenste gevoel. Op deze manier hou je de emotie niet in 

stand. 

Zelfhypnose tip 

Wanneer stap 7 werkt, doorloop dezelfde stap dan tijdens 

zelfhypnose en ervaar volledig hoe het is om de nieuwe 

gedachten te hebben en van daaruit, op de nieuwe manier te 

reageren (gevoel en gedrag). Merk op hoe goed dat voelt, werk 

ermee op de manier die bij jou past. Door in deze hypnotische 

leerstaat te zijn, zul je sneller resultaat boeken. 
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21 Ademhalingsoefeningen 

Wanneer je stress ervaart, is het niet ongewoon dat je hoog in je 

lichaam en/of snel ademhaalt. Je aandacht verleggen naar je 

ademhaling en deze bijsturen is een simpele en snelle manier om 

de stressreactie te doorbreken. Door met je aandacht naar je 

ademhaling te gaan, richt je de aandacht ook even naar jezelf, 

wat een kalmerende werking kan hebben. Je kunt hiervoor de 

3e stap van de inzichtin zelfhypnose, het observeren van je 

ademhaling,  over een langere tijd toepassen. Of je kunt gebruik 

maken van één van de volgende opties: 

Focus op de uitademing 

Het enige wat je hoeft te doen, is langzaam uitademen. Laat je 

lichaam de rest doen, dus vanzelf weer inademen. Het helpt om 

een rechte houding aan te nemen, je armen los langs je lichaam 

en je benen los en ontspannen. Niet alleen vanwege de 

ademhaling, maar ook omdat je hiermee een mogelijke stress 

houding doorbreekt. 

Blaas stress uit 

Zeg in gedachten: “Ik blaas alle onnodige stress en spanning uit.” 

Het helpt bij deze oefening om door de mond uit te blazen. Zorg 

er wel voor dat je uitademing langer duurt dan je inademing. 

Laat je schouders mee zakken op de uitademing. Verleg je 

aandacht vervolgens naar een gedachte die beter voelt. 

Je kunt ook een andere zin gebruiken, die juist voelt voor jou. 

Bijvoorbeeld “Ik laat het lossssss.” waarbij je de ‘los’ op de 

uitademing zegt. Of “Ik ben ontspannen.” waarbij je de 

‘ontspannen’ uitademt. 
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Adem via je buik 

Om een hoge ademhaling te voorkomen, zorg je dat je via je 

buik ademhaalt. Het kan helpen om je hand op je buik te leggen; 

duw met je buik je hand zachtjes weg bij iedere inademing. 

Tellen 

Je kunt je ademhaling gaan tellen, bijvoorbeeld door 2x zo lang 

uit te ademen dan in te ademen. Of door X seconden in te 

ademen, X seconden vast te houden en X seconden uit te 

ademen, waarbij de uitademing het langst duurt. Omdat de 

tellen afhankelijk zijn van je bezigheid (iemand in rust kan 

langzamer ademen dan iemand die wandelt) en je algehele 

conditie, geven wij geen getallen aan. Experimenteer en vind 

voor jezelf uit welke getallen, welk ritme, voor jou het meest 

ontspannend werkt. 

Adem met kleur 

Kleuren kunnen een groot effect hebben op hoe je je voelt. Stel 

je maar eens voor dat je in een gele kamer staat, of in diezelfde 

kamer in het grijs. In een rode hotelkamer, of in een witte. Je 

kunt een kleur kiezen die je mooi vindt, of een kleur die in je 

opkomt bij hetgeen wat je wil ervaren. Bijvoorbeeld een kleur 

die in je opkomt bij het woord ‘rust’. Stel je voor dat je met 

iedere inademing deze kleur inademt, en het door je lichaam 

stroomt. Je kunt je ook voorstellen dat iedere uitademing je 

omgeeft met de gekozen kleur. 
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22 In slaap vallen 

Als je stress ervaart, kan het zijn dat je moeite hebt met in slaap 

vallen. Er zijn een aantal aanpassingen die je mogelijk al kent en 

die kunnen helpen: 

 

• Ga dagelijks rond dezelfde tijd naar bed. 

• Drink geen cafeïnehoudende dranken in de avond en eet 

‘s avonds laat niet meer. 

• Blijf zeker een uur voordat je gaat slapen weg van 

beeldschermen (deze hebben een negatieve invloed op 

de aanmaak van melatonine) en werk niet in de avond. 

• Verduister de slaapkamer voor licht van buitenaf en dim 

het licht. 

• Hou de slaapkamer opgeruimd en netjes en enkel als 

slaapkamer. 

• Lucht de slaapkamer overdag en hou de temperatuur 

laag. 

• Neem een warm bad of douche, om je te helpen tot rust 

te komen en om je lichaam te helpen om daarna 

gemakkelijker wat af te koelen. Een lagere temperatuur 

helpt bij het inslapen. 

• Focus op je ademhaling (zie ‘Ademhalingsoefeningen’). 

• Doe rustgevende dingen voor het slapen gaan, zoals een 

boek lezen, naar zachte, ontspannende muziek luisteren, 

gebruik zelfhypnose ... 

 

Er zijn daarnaast allerlei technieken die je kunt toepassen. We 

bespreken er een aantal. 
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Pas je doel aan 

Wanneer je doel 'slapen' is en het lukt niet, kun je gefrustreerd 

raken. Verander je doel naar 'rusten'. Ook al val je niet in slaap, 

door gewoon te liggen rust je in ieder geval wat uit. Met deze 

gedachte wordt de druk van het slapen gehaald. 

3 stappen langzaam 

Wanneer je de inzichtin zelfhypnose gewend bent, kun je de 

stappen in zeer korte tijd doorlopen, maar je kunt ze ook rekken. 

In dit geval ga je heel gericht je aandacht sturen naar de ruimte 

en je lichaam, of alleen je lichaam als dat beter voelt. 

De bodyscan 

Deze mindfulness techniek laat je in gedachten je hele lichaam 

observeren, te beginnen bij je linkervoet. Observeer deze, hoe 

voelt je voet? Hoe voelt het contact van stof tegen je voet? Hoe 

voelen je tenen tegen elkaar? De temperatuur? Spanning of 

ontspanning? Enzovoort. Vervolgens ga je met je aandacht 

omhoog, via je enkel, kuit en scheenbeen, knie, bovenbeen. Dan 

herhaal je dit bij je rechterbeen, om vanuit daar verder omhoog 

te gaan, door je gehele lichaam. Wat je ook waarneemt, alles is 

oké. Komen er gedachten voorbij, gevoelens, zak je even weg ... 

het is allemaal goed. 

Je kunt deze oefening zien als een zeer trage, gestuurde variant 

van stap 2 van de inzichtin zelfhypnose methode. 
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Bij overlast 

Als je overlast ervaart, bijvoorbeeld van een blaffende hond, een 

feestje in de buurt of gillende buurtkinderen, dan kun je op 

diverse manieren te werk gaan. 

• Gebruik in gedachten de RET en pas de gedachten, en 

daarmee het gevoel, over de situatie aan. 

• Gebruik in gedachten het vaststellen van een doel; als de 

beleving van overlast weg zou zijn, hoe zou je je dan 

voelen? Werk verder met het gewenste gevoel. 

• Benoem allerlei dingen die je in de slaapkamer 

observeert met je 5 zintuigen, om de hoeveelheid 

prikkels die binnen kunnen komen zo te sturen dat er 

geen ruimte meer is voor de prikkel van overlast. 

 

Interne dialoog 

Heb je 's avonds last van een ‘vol’ hoofd door een interne 

dialoog? Maak in gedachten aanpassingen. Vertraag je stem, 

voeg gaapgeluiden toe, zet het geluid zachter … Op deze manier 

kun je de interne dialoog afremmen en jezelf hertrainen, er zijn 

andere momenten meer geschikt voor zulke dialogen. 

Gedachten onderbreken 

Last van gedachtes die in je hoofd blijven, en lukt het niet ze te 

observeren, ze gewoon te laten zijn? Je kunt hiervoor gebruik 

maken van articulatorische onderdrukking. Kies een kort woord 

(zoals het neutrale woord 'de' of het woord 'slaap') en herhaal dit 

elke 2 seconden. Je hoeft er geen geluid bij te maken, maar 

spreek het woord wel uit. Hiermee vul je je korte 

termijngeheugen, waardoor er geen ruimte is voor andere 
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gedachten. Blijf er wel met je aandacht bij, zodat je niet op de 

automatische piloot het woordje gaat herhalen. Doe dit voor 

minimaal een minuut en herhaal indien nodig. Je kunt dit 

vergelijken met het visuele principe van schaapjes tellen. 

Het alfabet van ... 

Kies een onderwerp (van dier tot vakantieland, van auteur tot 

muzieknummer, ...) en doorloop het alfabet. Bij iedere letter 

noem je in gedachten iets over het onderwerp wat met die letter 

begint. 

Het gaat er niet om dat je het complete alfabet doorloopt. Ook 

deze oefening is weer een vorm van aandacht verleggen; je haalt 

de aandacht weg van zorgen, niet in slaap komen, stress, 

frustratie, enzovoort. Je kunt het onderwerp zo leuk maken als 

je zelf wil, en kiezen wat je met de antwoorden doet. Benoem ze 

simpelweg of laat je zintuigen het antwoord aanvullen. Hoe ziet 

dat eruit, hoe smaakt, voelt of ruikt het, wat zou je daar doen, 

hoe klinkt het ...? 

Laat het los 

Wil je dingen loslaten die door je hoofd blijven spoken? 'Laat het 

los' is soms makkelijker gezegd dan gedaan. Wat kan helpen is 

het opschrijven, en doe dat dan met de intentie van het uit je 

systeem schrijven, je schrijft het weg. Ben je druk met je 

planning? Je kunt ook een lijstje maken van wat je de komende 

dag(en) nog moet doen. Als dat niet fijn voor je werkt, kijk dan 

eens bij de zelfhypnose tips van deze techniek om gebruik te 

maken van een mentalisatie om iets los te laten. 
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Lees een inductie 

Een manier om jezelf tot rust te brengen voor het slapen gaan, is 

door het oplezen van een inductie. Je leest er meer over in 

‘Zelfhypnose inducties’. 

Associeer jezelf in een rustgevende ervaring 

Kies iets wat je beleefd hebt of wil beleven en gebruik je 5 

zintuigen om jezelf volledig in de situatie te zetten. Ga in 

gedachten bijvoorbeeld op een grasveld liggen. Zie de kleuren, 

ruik de graslucht, hoor de omgevingsgeluiden en voel hoe je 

lichaam op het grasveld rust. 

Zelfhypnose tip 

• Stel je voor dat je naar jezelf kijkt die in bed ligt. De 

manier waarop je rust, hoe je hoofd op het kussen ligt, de 

slaapkamer, het bed, het beddengoed … observeer de 

gehele situatie. Misschien zie je het niet duidelijk voor je, 

maar het idee dat je het voor kunt stellen is voldoende. 

Vertel jezelf in gedachten dan alle positieve dingen die je 

maar kunt gebruiken. Neem waar hoe geruststellend en 

rustgevend het werkt. Stap vervolgens in gedachten in 

jezelf, die daar ligt te rusten, en voel hoe alle positieve 

woorden binnenkomen. 

• Vraag je onderbewuste om datgene wat je kunt 

gebruiken; meer stilte in je hoofd, slaperigheid, een nacht 

goed doorslapen. Herhaal de vraag indien nodig, op een 

observerende manier. Heb geduld als het niet meteen 

lukt, je bent jezelf iets nieuws aan het leren. 

• Vraag je onderbewuste voor een symbool wat te maken 

heeft met een goede nachtrust of comfortabel in slaap 

vallen. Pas het symbool aan totdat het juist voelt. 
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• Loslaten.  Als alles opschrijven niet prettig werkt voor je, 

kun je een mentalisatie gebruiken. Een beeld geven aan 

het loslaten van zorgen kan helpen om dat ook 

daadwerkelijk te doen. 

 

✓ Bijvoorbeeld in gedachten alles opschrijven en het 

vel papier in water leggen, voel het water door je 

handen gaan en zie hoe de letters oplossen van het 

papier. 

✓ Of door in gedachten een doosje te pakken en daar 

alle zorgen in te stoppen (beelden, gedachten, 

symbolen, woorden …) en het doosje diep in de aarde 

begraven, zodat het daar opgenomen kan worden en 

op kan lossen. Hoe zou het doosje klinken als je het 

dicht doet? Hoe zou de aarde ruiken, voelen? 

✓ Zijn het dingen die je moet onthouden, stel je dan 

voor dat je in je hoofd kastjes met laatjes hebt, en 

berg die dingen (beelden, gedachten, symbolen, 

woorden …) goed op. Ze zijn er nog, maar veilig 

opgeborgen, je hoeft er nu niet meer aan te denken. 

Hier kun je ook weer gebruik maken van je zintuigen; 

hoe zien de kastjes eruit, hoe voelt het materiaal, 

wanneer je een deurtje open of dicht doet of een 

laatje schuift, hoe klinkt dat? Het kan helpen om 

daadwerkelijk de beweging te maken van de actie die 

je in gedachten uitvoert. 

Je kunt deze manier ook zonder zelfhypnose 

gebruiken door het alleen te mentaliseren - doe wat 

juist voelt voor jou. 
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23 Zelfhypnose inducties 

Zoals we eerder aangegeven hebben, zijn er allerlei manieren om 

jezelf in hypnose te brengen. De inzichtin zelfhypnose methode 

pas je gewoonlijk toe met je ogen gesloten, maar zoals uitgelegd 

in ‘Een alledaags voorbeeld van trance’, kun je ook hypnose 

ervaren met je ogen geopend. Omdat we je diverse technieken 

aan willen bieden zodat je zelf de juiste combinatie vindt voor 

jou, voegen we ook enkele geschreven zelfhypnose inducties 

toe, welke je voorleest. Het doel van deze inducties is om je 

bovenal ontspanning te bieden en om deze ontspanning 

vervolgens door te zetten in hypnose. Hierna volgen positieve 

suggesties. Als laatste haal je jezelf weer uit hypnose.  

Hoe het werkt 

Je leest de geschreven inductie hardop voor, alsof je jezelf een 

verhaal vertelt. Zorg ervoor dat je je op je gemak voelt en dat je 

niet gestoord kunt worden. Zet je telefoon uit, sluit eventuele 

huisdieren buiten en vertel anderen dat je niet gestoord wil 

worden. Als je het prettig vindt, kun je gemakkelijk zittende 

kleding aantrekken of op de achtergrond rustige muziek 

aanzetten. Ga comfortabel zitten of liggen en begin met 

voorlezen. 

Lees rustig en zacht, met gevoel, en neem de tijd (het gebruik 

van ‘...’ wijst op een pauze). Tekst tussen haakjes lees je niet op, 

je volgt enkel op wat er staat. De schuingedrukte tekst is gericht 

naar je onderbewuste en hoef je niet anders te lezen. Laat je 

onderbewuste aanvullingen maken op de tekst die je leest en ga 

mee in de beleving van wat je leest. Het lezen van een 

zelfhypnose inductie zal gemiddeld zo’n 15 minuten in beslag 

nemen. 
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Hoe het voelt 

Het kan zijn dat het gevoel van zelfhypnose dermate bekend is 

dat je het pas na enkele keren lezen zo zult herkennen. Sta jezelf 

toe om gewoon mee te gaan in de ervaring, en wat je ook 

ervaart, alles is ok. Vind je het prettig en ontspannend om te 

doen, maar ervaar je nog niet heel duidelijk een ‘ander’ gevoel, 

dan is ook dat prima. Het doel is ten slotte al behaald; je 

gedachten zijn verzet naar een positieve, ontspannen ervaring.  

Je kunt meer lezen over het gevoel van trance bij ‘Hoe voelt 

hypnose?’. Je kunt het gevoel van de ervaring ook verankeren, 

ben dan wel zeer specifiek in het anker dat je kiest. Je wil niet 

dat je per ongeluk een staat van trance oproept. 

Mocht je tussendoor gestoord worden of is er iets wat meteen 

je aandacht nodig heeft, dan zul je direct kunnen reageren. 

 

Het is verstandig om de gehele tekst, inclusief het jezelf uit 

trance halen, te lezen. Wanneer je jezelf uit trance haalt door 

het bijpassende stuk in de tekst te lezen, lees dit dan sneller en 

met meer energie. Het kan prettig zijn om een inductie dagelijks 

op een vast moment te lezen, of om het dagelijks te herhalen 

voor het beste resultaat.  
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23.1 Wandeling in het bos  

Deze inductie biedt je de mogelijkheid om jezelf ook enkele 

suggesties te geven tijdens het voorlezen. Wil je meer lezen 

over hoe je dat het beste kunt doen, kijk dan bij ‘Zelfhypnose 

opties - Suggesties’. Als je het prettig vindt, dan kun je tijdelijk je 

ogen sluiten tijdens het geven van suggesties aan jezelf. 

~ 

  Ik merk op of ik comfortabel genoeg zit of lig en pas mijn 

houding aan als dat beter voelt. Ik voel een gevoel van privacy 

en ik weet dat ik de tijd heb. Ik sta mezelf toe om de woorden 

rustig te lezen en mijn lichaam en gedachten te laten vertragen 

met ieder woord dat ik uitspreek. Ik praat zacht en langzaam en 

ieder woord maakt dat ik meer tot rust kom. Ik sta het geluid 

van mijn stem toe om mezelf meer te ontspannen nu, terwijl mijn 

geest als vanzelf kalm en helder kan worden. 

  Terwijl ik verder ontspan, stel ik me voor hoe het zou zijn als 

mijn geest nog kalmer wordt door de woorden die ik lees. Ik 

gebruik mijn verbeeldingskracht om me voor te stellen dat ik in 

een bos sta, en nodig mijn zintuigen uit om de ervaring te 

versterken. Ik zie de bomen en planten en alle tinten groen en 

bruin van het bos. Ik ruik de typische bosgeur en ik hoor de 

zachte geluiden van de natuur. Het subtiele geruis van de 

bomen, hoog boven mijn hoofd, maken dat mijn gedachten 

steeds stiller worden nu. Ik voel me veilig, terwijl ik de zachte 

bosgrond onder mijn voeten voel. Het contact met de aarde, 

stevig en toch zacht, laat alle onnodige spanning uit mijn lichaam 

gaan. 

  Terwijl ik de details van het bos in me opneem, hoor ik 

vogeltjes fluiten. Ik zie een eekhoorntje op een boom. Het 

roodbruine vachtje, de pluizige staart, en de pluimpjes op zijn 
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oortjes. Met zijn kleine kraaloogjes kijkt het me aandachtig aan. 

Het eekhoorntje beweegt snel over de boom, alsof het mijn 

aandacht wil trekken, en ik besluit er zachtjes en rustig naartoe te 

lopen. Ik ben bijna bij het eekhoorntje, als het overspringt naar 

de volgende boom, en me aankijkt terwijl het opnieuw mijn 

aandacht trekt. De kraaloogjes kijken me vragend aan. Instinctief 

weet ik dat ik het eekhoorntje kan volgen, en ik voel me rustiger 

en nieuwsgierig met iedere stap die ik zet. Opnieuw herhaalt 

zich het tafereel, het diertje springt naar de volgende boom als 

ik er bijna ben, en kijkt me aan. Het eekhoorntje leidt me naar 

een deel van het bos wat iets onbekend voelt, en toch 

vertrouwd. Ineens verdwijnt het en ik ga op zoek. Ik voel een 

gevoel van als ware een barrière, een muur van energie, 

onzichtbaar en toch duidelijk. Plots zie ik het eekhoorntje weer, 

een stukje verderop, terwijl het me afwachtend aankijkt. Ik 

bemerk de muur opnieuw, maar diep van binnen weet ik dat ik 

er als enige doorheen kan lopen, want deze barrière geldt niet 

voor mij. Ik nader de muur en voel hoe deze een stukje oplost. 

Er is een opening voor me ontstaan en ik loop gewoon verder, 

gemakkelijk en moeiteloos. 

  Ik voel hoe mijn voeten wat wegzakken, op een comfortabele 

manier, diep in de zachtere grond van dit nieuwe stuk bos. Het is 

een groot en oud bos, de natuur onverstoord. Het voelt bekend 

en ik weet dat ik veilig ben, terwijl ik dieper naar binnen ga. Ik 

ervaar een gevoel van thuiskomen, diep in dit bos, terwijl het 

eekhoorntje me wederom lokt. De stilte van dit oude, 

vertrouwde bos, met de grote, oude bomen en de zachte 

mossige bosgrond, maken dat mijn geest volledig kalm is nu. Ik 

neem de intense kleuren in me op, de grootsheid van de natuur, 

die me verder tot rust brengt. Ik adem diep en langzaam in 

(adem diep en langzaam in) en bereid me voor om mezelf te 

hypnotiseren, een diepe hypnose met mijn ogen open, terwijl ik 

verder het oude bos in loop. Het eekhoorntje, als een klein 
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vriendje in deze vertrouwde omgeving, leidt me verder. Ik voel 

me thuis, dieper in dit bos speciaal voor mij... dieper in mezelf. 

Het roodbruine diertje brengt me naar de grootste boom die ik 

tot dusver heb gezien. De brede stronk spreidt zich uit over de 

bosgrond en ik zie een opening. Ik besef dat de boom hol is. 

Deze oude, prachtige boom nodigt me uit om naar binnen te 

stappen. Ik keer naar binnen en zie een trap, de treden gemaakt 

van aarde en takken, natuurlijk en oneven. Er branden kleine 

kaarsjes langs de wanden, die me naar beneden leiden, in een 

diepe hypnose, en ik stap op de eerste trede. 

Een... Het contact met de trede van aarde, vertrouwd en veilig... 

ontspant me meer. 

Twee... Ik ga dieper de boom in... keer dieper in mezelf. 

Drie... Het zachte licht van de kaarsjes nodigt me uit om dieper 

te gaan... Moeiteloos. 

Vier... Ik weet dat ik diep in hypnose zal zijn bij de laatste trede... 

Ik voel mezelf neerdalen. 

Vijf... Ik loop als vanzelf verder... het voelt goed om dieper naar 

binnen te keren... Kalm... Veilig. 

Zes... Ik zal gehypnotiseerd zijn... open voor meer ontspanning en 

kalmte dan eerder tevoren... Terwijl het zachte kaarslicht me 

verder leidt… Trede na trede.  

Zeven... Open voor positieve suggesties, daal ik verder naar 

beneden… Volkomen comfortabel... Als vanzelf. 

Acht... Volledig veilig... Kalm... Ik voel me rustig en comfortabel... 

Terwijl ik dieper, dieper... steeds dieper naar beneden ga… 

Negen... Het is volkomen natuurlijk voor me om met mijn ogen 

open in hypnose te gaan nu. 

Tien... Ik ben aangekomen op de laatste trede... Ik ben 

gehypnotiseerd nu. 

  Terwijl ik verder loop door een aarde gang diep in de boom, het 

zachte licht langs de wanden volgend, zie ik een stukje verderop 

een open ruimte. De ruimte oogt uitnodigend en vertrouwd. Ik 
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loop er naartoe en zie een comfortabele stoel en een klein, 

houten tafeltje. Ik ga zitten en voel hoe mijn lichaam heerlijk diep 

wegzakt in de stoel. Op het tafeltje ligt een mooi boek en ik 

neem het in handen. Ik open het boek en begin te lezen, de 

woorden lijken vanaf de bladzijden rechtstreeks in mijn hoofd te 

vloeien en daar te integreren, diep hun plek te vinden. De tekst 

die ik lees is:  

  ‘Dit boek is er om jou te helpen om je goed te voelen en tot 

rust te komen. Iedere keer wanneer je in dit boek leest, zul je als 

vanzelf meer en meer ontspannen, je geest wordt steeds meer 

kalm en helder, en je krijgt inzicht in je ware zelf. Je bent nu 

gehypnotiseerd met je ogen open. Wanneer je deze inductie 

leest, zal de ervaring telkens beter voelen. Wanneer je jezelf 

hypnotiseert, zul je iedere keer sneller en dieper in hypnose gaan. 

Je ervaart ontspanning in je dagelijks leven, waar en met wie je 

ook bent. Je voelt je rustig, gefocust en comfortabel. Wat er ook 

op je pad komt, je hebt een positieve, ontspannen houding, wat 

als een tweede natuur voor je is. Je ervaart een innerlijke vrede, 

een vertrouwen op jezelf, en een diep weten dat rust en kalmte 

volledig natuurlijk voor je is. Je weet precies welke positieve 

suggesties je kunt gebruiken, en je staat jezelf toe ze ook te 

ervaren.’  

  Ik leg het boek terug op het tafeltje en sluit in gedachten mijn 

ogen. Ik neem de tijd om mezelf de positieve suggesties te 

geven die ik kan gebruiken (neem de tijd en geef positieve 

suggesties)... Ik zal mezelf zo meteen uit hypnose halen door van 

een tot vijf te tellen. Met ieder getal kom ik meer terug naar het 

hier en nu. Ik voel me kalm, rustig en ontspannen, en deze 

gevoelens zullen iedere dag meer toenemen. Zelfhypnose voelt 

volkomen comfortabel en ik ga dieper in hypnose telkens 

wanneer ik mezelf hypnotiseer. Een... Een goed gevoel gaat door 

me heen. Twee... Ik word me bewust van mijn omgeving. Ik voel 

me comfortabel, veilig en goed. DRIE... Ik adem een keer diep in 
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(adem diep in). VIER. Ik maak me klaar om terug te komen, met 

nieuwe inzichten en ervaring. VIJF. Helder en alert, fris en 

wakker. Helemaal terug in het hier en nu. 
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23.2 Afdalen in de sneeuw 

Deze inductie helpt je om dingen los te laten. Misschien weet je 

wat je wil loslaten, misschien ook niet. Je hoeft echter niet 

precies te weten wat, want je onderbewuste zal je helpen om de 

juiste aanvullingen te maken.  

~ 

  Deze inductie is er om mij te helpen om dingen los te laten. 

Met die gedachte voel ik me comfortabel, wetende dat ik mezelf 

help door deze tekst te lezen. Ik sta mezelf toe om de tijd te 

nemen om rustig te lezen. Ik praat langzaam en zacht, en ik lees 

met aandacht, zodat mijn zintuigen aanvullingen kunnen doen 

op het verhaal. Ik voel me op mijn gemak. Ieder geluid dat ik 

maak en ieder woord dat ik lees, helpt me om te vertragen nu. 

Mijn lichaam en geest kunnen tot rust komen, door de woorden 

die ik lees.  

  Terwijl de woorden uit mijn mond komen, gaat een gevoel van 

rustige ontspanning door me heen. Ik gebruik mijn verbeelding 

om dieper te ontspannen en beeld me in dat ik bovenaan een 

besneeuwde heuvel sta. De zon schijnt aan de heldere hemel en 

ik ruik de zuivere lucht. Ik voel de dikke laag witte sneeuw onder 

mijn voeten en zie het vlakke, witte uitzicht. De stilte en het 

contact met de sneeuw maken dat mijn geest kalm wordt. In de 

verte zie ik een prachtig gebouw staan. Ik geniet van het 

eindeloze uitzicht en neem de omgeving in me op.  

  De warmte van de zon raakt mijn gezicht en ik voel hoe de 

kleine spiertjes rondom mijn ogen ontspannen. Ik voel hoe die 

kleine spiertjes als ware een golf van ontspanning creëren, en 

mijn gezicht verzacht. De warme stralen laten de ontspanning 

door mijn hoofd heen zakken, naar beneden... Het zachte, 

warme licht lijkt door mijn gehele lichaam heen te stromen, en 
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brengt ontspanning met zich mee, overal waar het gaat. Mijn 

schouders zakken, ontspannen en comfortabel, terwijl de 

woorden moeiteloos uit mijn mond komen. De warme, 

ontspannende stralen van het zonlicht golven diep door mijn 

lichaam en weerkaatsen van de sneeuw terug omhoog. Mijn 

armen en handen, ontspannen... Mijn rug, buik en bekken 

ontspannen... Het licht stroomt door mijn benen en voeten, 

comfortabel en zacht. 

  Ik loop naar beneden, van de heuvel af. De heldere witte vlakte 

maakt mijn geest helder nu, als vanzelf, terwijl de zon me verder 

blijft ontspannen. Met iedere stap die ik zet, zak ik diep in de 

sneeuw, en mijn aandacht is bij mijn voeten. Ze voelen warm en 

comfortabel. Het contact met de sneeuw, stevig en toch zacht, 

maakt dat ik als vanzelf een balans van binnen voel, terwijl ik 

verder afdaal. In gedachten laat ik iets achter me, met iedere 

stap die ik zet. Ik laat datgene waar ik nu vanaf wil achter me... Ik 

weet als vanzelf wat de juiste manier is voor mij om datgene in 

de sneeuw achter me te laten... Ik weet dat de sneeuw het tot 

zich zal nemen en het volledig ondergesneeuwd kan worden… 

Weg uit mijn gedachten nu. Met iedere stap die ik zet, voel ik 

me lichter van binnen. Het warme zonlicht begeleidt me, de 

heldere vlakte voor me werkt uitnodigend, en ik daal naar 

beneden. Ik voel hoe ik lichter wordt met iedere stap. Ik adem 

een keer diep in (adem diep in). Lichte, luchtige zuurstof stroomt 

door mijn lichaam en ik ben klaar om mezelf te hypnotiseren met 

mijn ogen open. Ik voel hoe ik dieper ontspan nu, terwijl ik me 

verder naar binnen richt. 

  Ik kom onderaan de heuvel en zie een prachtig, groot gebouw. 

Ik neem het geheel in me op, het formaat, de kleuren en het 

materiaal. Het voelt bekend, vertrouwd en veilig. Ik loop naar de 

ingang en besef dat het gebouw op slot is. Ik weet diep 

vanbinnen dat deze deur voor mij open zal gaan, terwijl ik me 

realiseer dat dit gebouw van mij is. Ik ga voor de gesloten deur 
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staan en vraag in gedachten of ik naar binnen mag, en als vanzelf 

opent de deur zich voor mij. Ik stap naar binnen, in de ruime, 

verlichte hal. De deur sluit zich weer achter me, het gebouw is 

goed beveiligd. Ik ben volkomen veilig. Ik kan verschillende 

ruimtes zien, maar ik weet dat de juiste ruimte voor mij dieper 

ligt, en ik loop automatisch naar de lift. De lift ziet er luxe en 

veilig uit en ik voel me compleet veilig. Ik duw op de knop en de 

liftdeuren openen zich. Ik stap in de ruime, mooie lift en zie het 

bedieningspaneel. Ik duw op het getal 10, met het pijltje naar 

beneden. De liftdeuren sluiten zich en heel zacht zoemend komt 

de lift in beweging. Ik voel hoe ik neer daal, hoe de lift me 

gemakkelijk mee naar beneden neemt. Op het paneel zie ik de 

nummers veranderen. 

Een... Het gevoel van de zakkende lift brengt me tot rust... 

Steeds meer ontspannen nu. 

Twee... Ik ga dieper naar beneden... Dieper in mezelf. 

Drie... Wanneer ik bij 10 ben, ben ik volledig gehypnotiseerd... 

Gemakkelijk en comfortabel. 

Vier... Ik ontspan meer, met ieder lager getal... Ik ga dieper... En 

dieper. 

Vijf... Ik ben veilig... Rustig en kalm... Mijn geest helder. 

Zes... Ik daal dieper neer... Ik ga dieper in mezelf. 

Zeven... Klaar om volledig gehypnotiseerd te zijn... Moeiteloos. 

Acht... Ik voel me prettig, comfortabel en rustig... Terwijl ik 

steeds dieper ga. 

Negen... Ik ga als vanzelf in hypnose met mijn ogen open… 

Dieper… Dieper. 

Tien... Volledig in hypnose nu... Heerlijk comfortabel en kalm. 

  De lift komt zachtjes tot stilstand en de deuren openen zich. Ik 

loop een goed verlichte gang in en voel me kalm en ontspannen. 

Aan het einde van de korte gang is een deur, en ik loop dieper en 

dieper de gang in. Ik open de deur, en stap in een ronde ruimte. 

In het midden van de ruimte is een haardvuur. Het is prachtig en 
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helder van kleur. Ik voel de comfortabele warmte en hoor het 

zachte knetteren van het hout. Aan de muren rondom hangen 

allerlei papieren. Ik weet als vanzelf dat sommige papieren daar 

niet horen, en haal de eerste los van de muur. Ik neem het 

papier in me op, zodat ik diep vanbinnen als vanzelf weet waar 

het voor staat, en ik verfrommel het dan... Terwijl ik het 

verfrommel en het papier kleiner wordt, voel ik me rustiger 

worden. Hoe kleiner het propje, hoe rustiger ik word... Ik gooi 

het kleine propje papier in het heldere vuur en zie hoe het 

compleet verdwijnt in de dansende vlammen. Ik besef me dat 

het goed voelt en dat de ruimte nu beter voelt. Mijn aandacht 

wordt getrokken naar het volgende papier en ik loop er naartoe. 

Opnieuw haal ik het papier los van de muur en neem het in me 

op. Ik verfrommel het als vanzelf en voel hoe mijn kalmte 

toeneemt. Ik gooi het kleine propje in het vuur, het zachte 

geknetter en de vonkjes vuur maken me nog kalmer... Ik 

doorloop de gehele kamer en neem de tijd voor elk papier, 

waarvan ik weet dat het weg mag... Ik kies ervoor om ieder 

papier te verfrommelen en het in het vuur te gooien... Een voor 

een... Ik neem de tijd… Vel voor vel... Alles wat niet juist voelt, 

verdwijnt in het vuur... Propje voor propje… Alles wat ik wil 

verwijderen, haal ik los en laat ik verdwijnen in het vuur... 

  Ik kijk rond in de ruimte en zie alleen de juiste papieren nog aan 

de muur. Het voelt goed om alleen deze papieren te zien, en het 

goede gevoel verspreidt zich door me heen. Het vuur brandt 

vredig. Ik kijk ernaar en ervaar een diep gevoel van innerlijke 

vrede. De ruimte voelt schoon, positief en kalm, net als mijn 

geest nu. Ik loop rond en bekijk de goede papieren, ik neem ze in 

me op... Ieder papier dat ik zie, maakt dat het goede gevoel 

toeneemt… Ik mag me goed voelen en geniet van de ervaring… Ik 

sta volledig toe hoe de ruimte me goed laat voelen. Ik weet dat ik 

altijd terug kan keren naar deze ruimte, zodat het heldere vuur 

me kan helpen. 
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 Ik zal mezelf zo meteen uit hypnose halen door van een tot vijf 

te tellen. Met ieder getal kom ik meer terug naar het hier en nu. 

Ik voel me kalm, vredig en comfortabel, en deze gevoelens zullen 

iedere dag meer toenemen. Zelfhypnose voelt volkomen 

natuurlijk en ik ga dieper in hypnose telkens wanneer ik mezelf 

hypnotiseer. Een... Een goed gevoel gaat door me heen. Twee... 

Ik word me bewust van mijn omgeving. Ik voel me comfortabel, 

veilig en goed. DRIE... Ik adem een keer diep in (adem diep in). 

VIER. Ik maak me klaar om terug te komen, met nieuwe 

inzichten en ervaring. VIJF. Helder en alert, fris en wakker. 

Helemaal terug in het hier en nu. 
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24 Positieve woorden 

Vind je het lastig om te bepalen wat je graag zou willen ervaren 

(bijvoorbeeld in plaats van stress), dan kan deze lijst helpen. 

Wanneer een woord je aanspreekt en je het verder wil 

onderzoeken, vraag jezelf dan:  

“Die ... , wat voor soort ... is dat?” 

Het antwoord kun je ook weer bevragen, met zinnen zoals: 

“Wat maakt die ... zo speciaal?” 

“Wat maakt dat ik ... wil ervaren op dat moment?” 

“Als ik ... zou ervaren op dat moment, hoe gaat dat dan voelen?” 

Op deze manier kun je heel specifiek vaststellen wat het is dat je 

wil ervaren. En om dat goed vast te kunnen stellen, moet je je er 

op een bepaalde manier een voorstelling van kunnen maken. 

Ook dit helpt weer om verandering in je brein te maken. 
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Vrijheid Losheid Gezondheid 

Enthousiasme Vertrouwen Tevredenheid 

Onafhankelijkheid Liefde Flexibiliteit 

Optimisme Blijheid Energie 

Devotie Geluk Comfort 

Teamspirit Speelsheid Groei 

Passie Hartstocht Plezier 

Warmte Verbinding Creativiteit 

Veiligheid Kalmte Zekerheid 

Ontspanning Spontaniteit Opwinding 

Harmonie Rust Lol 

Vreugde Kracht Openheid 

 

Zelfhypnose tip 

Experimenteer met het effect van verschillende woorden uit de 

lijst. Maak gebruik van zelfhypnose om het gekozen gevoel op te 

roepen. Versterk het en indien gewenst, veranker het. 
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Woord van dank 

Er zijn diverse mensen in onze omgeving die (indirect) hebben 

bijgedragen aan het tot stand komen van dit boek. Onder andere 

door steun en inspiratie te bieden, door het nalopen van teksten, 

door met ons mee te denken en door het controleren van de 

aangeboden informatie.  

Onze oprechte dank gaat uit naar een ieder die op zijn of haar 

manier mee heeft gewerkt aan HJS. Er zijn echter een aantal 

mensen die wij specifiek willen bedanken.  

Anneke van Welie, Peter Mulders en Marthe Scheffer, zonder 

jullie waardevolle bijdragen had dit boek niet in deze vorm 

bestaan. 
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Over inzichtin 

inzichtin is een bedrijf wat zich er bovenal op richt om kennis en 

inzicht over te dragen. Wij geloven dat met de juiste 

hulpmiddelen iedereen zichzelf kan verbeteren. Dit doen we 

door het geven van workshops aan medewerkers en 

leidinggevenden, zodat mensen zelf de juiste technieken leren 

om het door hun gewenste resultaat te bereiken. Ook geven wij 

trainingen aan hypnotherapeuten, zodat zij hun cliënten beter 

kunnen begeleiden op diverse gebieden. 

Daarnaast begeleiden wij mensen bij de aanpak van hun 

probleem. Denk hierbij aan stress, beperkende overtuigingen, 

trauma’s, angsten, slaapproblemen en chronische pijn. Dit doen 

wij door het geven van coaching en therapie, aangepast aan de 

persoonlijke situatie van de cliënt. 

inzichtin is niet verantwoordelijk voor de effecten van (verkeerd 

gebruik van) de technieken in Herprogrammeer Je Stress. Bij 

pijnklachten raden wij aan om altijd eerst medische hulp te 

zoeken, alvorens zelfhypnose toe te passen. Hetzelfde geldt 

voor ernstige geestelijke klachten. De technieken in HJS vormen 

een waardevolle aanvulling op professionele hulp, maar zijn 

geen vervanging voor de behandeling van een arts of therapeut. 
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Het Herprogrammeer Je Stress programma 

Aanvullend op het Herprogrammeer Je Stress boek, bieden wij 

workshops voor bedrijven. In deze workshops begeleiden we 

mensen door de technieken heen en is er ruimte om te bekijken 

welke aanpak het best werk voor iedere deelnemer. De training 

helpt om de geleerde technieken snel eigen te maken. Ook is er 

aandacht voor bijvoorbeeld vragen en tips bij persoonlijke 

situaties. Voor leidinggevenden is er een aanvullende 

communicatietraining beschikbaar. 

Deelnemers aan het HJS programma krijgen daarnaast toegang 

tot een besloten webpagina, met aanvullingen op het boek en de 

workshops. Op de pagina staan ook audio opnames, waarmee 

de deelnemer thuis enkele technieken nogmaals met begeleiding 

kan doorlopen.  

Mocht je interesse hebben in het programma, neem dan een 

kijkje op www.inzichtin.be en neem vrijblijvend contact met ons 

op via de website, of via info@inzichtin.be. 

“Ik heb inzicht gekregen in een methode om mijn reacties op stress 

te trainen. Dit geeft veel perspectieven, ga ik zeker toepassen.”  

Alex 

“Verschillende soorten oefeningen waarbij je zelf bepaalt wat het 

beste werkt. Duidelijke, klare uitleg die down-to-earth is.”   

Betsy 

“Heb gevonden wat mij tot rust brengt en mezelf op een andere 

(rustige) manier leren kennen.”  

Bram 

mailto:info@inzichtin.be
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Het team van inzichtin 

Bregje Mulders is de auteur van Herprogrammeer Je Stress.  

Zij maakte kennis met de zelfhypnose techniek van inzichtin, 

waarmee zij in korte tijd zeer goede resultaten behaalde. 

Hierdoor raakte zij zo geïnteresseerd in hypnose en 

hypnotherapie, dat zij al snel diverse hypnotherapie opleidingen 

en trainingen volgde. Daarnaast leerde zij ook therapievormen 

zoals EMDR en RET.  

 

Yves Gazin is co-auteur van Herprogrammeer Je Stress en de 

oprichter van inzichtin. 

Hij is ingenieur van opleiding en heeft daardoor een unieke kijk 

op hypnose en de toepassing van hypnose. Hij kan als geen 

ander de kern van een probleem of techniek blootleggen om 

vervolgens de eenvoudigste weg naar een oplossing of 

verbetering te vinden. Hij put daarbij uit een reeks van 

internationale opleidingen. 

 

Yves en Bregje hebben een gedeelde passie voor alles omtrent 

hypnose en werken samen aan de diverse programma’s van 

inzichtin. 

 



 



 
 

 

 



 

 

 

 


