
 
 

 

Hypnose bij psychotrauma behandeling  
Stabilisatie en Egoversterking: « Shelter after the Storm ».   

 
Lesgever: Dr Nicole Ruysschaert is psychiater-psychotherapeut, hypnosedeskundige, opleider en 

supervisor hypnose, Ericksoniaanse hypnose en psychotrauma. Zij is EMDR practitioner, solution-
focused therapeute en CBT-therapeute. Zij is Past-President van de European Society of Hypnosis 
(ESH) en de VHYP, bestuurslid van de VHYP en de International Society of Hypnosis (ISH). Naast 
een langdurige ervaring in klinische praktijk, geeft ze opleidingen en supervisie in hypnose in binnen- 
en buitenland. Zij geeft op talrijke internationale congressen opleidingen, lezingen en workshops over 
hypnose, zowel in diverse Europese landen als ook in de USA, Canada, China en Iran. 
 

Datum en tijd: vrijdag 9 oktober 2020   

Samenvatting Overweldigende gebeurtenissen kunnen mensen tijdelijk of langdurig destabiliseren. Er kan een 
verandering in het wereldbeeld ontstaan, in het perspectief van het verdere leven, met daarbij onzekerheid, angst, 
hyperactivatie en -waakzaamheid, overmatige stress, dissociatieve reacties, herbelevingen (flashbacks) 
vermijdingsgedrag en andere symptomen van posttraumatische stress. Een acute stressstoornis die zich verder kan 
ontwikkelen tot een post-traumatische stress stoornis indien deze symptomen minstens een maand aanhouden en leiden 

tot een privé- of professioneel dysfunctoneren.  

 Inhoud van deze opleidingsmodule  

1. Kenmerken – symptomen – overzicht ASD – PTSD. 

2. Neurobiologie: fight/flight/freeze en polyvagaal systeem (Steve Porges). 

3. Stabilisatie op diverse niveau’s en circulair proces: stabilisatie profiel. 

4. Invloed op fysiologische arousal. Hypnotic Scaling. 

5. Ervaren van veiligheid/ controle  – Afgrenzen / “second skin” oefening. 

6. Controle op triggers: detectie/ afstemmen alarmknop/ coping met triggers. 

7. Ik-sterkte: “inner selfie” connectie met resources / empowerment. 

8. Focus op herstel: Solution-focused: “mirakel vraag” / Metaforen hoop. 

9. Affectregulatie. 

Leerdoelen 

(Her)kennen PTSD/Complex trauma/ASD. 

Cliëntspecifieke methoden aanleren voor stabilisatie en herstel. 

Coping met fysische/psychologische destabiliserende symptomen en herstel controle. 

Creeëren van hoop op hervinden van een nieuw evenwicht. 

Methoden 

• Literatuur, slides en scripts voor oefeningen/therapeutisch gebruik. 

• Demo DVD en live demo + oefeningen. 

Methode: Theoretische cursusinformatie, literatuurpakket, slides met theoretisch overzicht en praktijk, werkschema’s, scripts voor 

oefeningen, dvd en live-demo interactie van en met deelnemers. 

Vervolg: in supervisie-sessies krijg je de kans dit verder te integreren in je eigen praktijk. 
 
Kosten en inschrijving: Leden VHYP 120 euro, niet-leden 150 euro. Inschrijving via de website 


