
 
 

 

Hypnose bij psychotrauma behandeling 
Confrontatie-Exploratie-Integratie. 

 

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 ESH en 
VHYP, bestuurslid van VHYP en ISH International Society of Hypnosis. 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 : vrijdag 13 november 2020 – 9.30 – 17u 
 
Locatie : UPC KU Leuven, Leuvensesteenweg 517 – 3070 Kortenberg, 
 
Samenvatting Je leert hoe je cliënten binnen het “window of tolerance’ kan houden, een voorwaarde voor integratie en 
productief werk. We installeren naast verbale ook non-verbale communicatiekanalen om continue afstemming te houden 

op wat de cliënt doormaakt. Er wordt stilgestaan bij de vraag of en waar exploratie 
wenselijk of tegenaangewezen is, hoe geheugenprocessen door hypnose beïnvloed 
worden, hoe je met de vraag naar “ik wil weten wat er gebeurd is” kan omgaan. Je 
leert ook hoe een innerlijke verwerking op de achtergrond kan plaatsvinden, zonder 
dat je zelf, of de cliënt bewust moet meemaken wat er gebeurt. Je krijgt info over hoe 
te werken met healing letters voor emotioneel herstel.  
 

Werken met/in hypnose biedt een meerwaarde in de behandeling van cliënten na 
trauma in elke fase: stabilisatie, confrontatie en exploratie, integratie.  

Inhoud 

1. Voorbereiding confrontatie / circulair verloop behandeling / window of tolerance 
2. Communicatie met onbewuste/’innerlijk akkoord’ 
3. Dissociatie / afstand tegenover situatie: multimedia projectie, fractioneren, trauma reassociative conditioning 
4. Re-scripting / corrigerende emotionele ervaringen/deculpabilisatie 
5. Exploratie in Hypnose / Hypnose en geheugen/herinneringen 
6. Voorbereiden real-life confrontaties 
7. Integratie / healing letters 
8. Keuze en integratie hypnose en/of EMDR 
9. Meerwaarde hypnose / research gegevens 

Leerdoelen 

- Confrontatie met trauma-ervaringen binnen tolerantie venster – afname ptsd symptomen, coping, preventie 
destabilisatie 

- Indicatie-stelling exploratie 
- Evolutie van ‘slachtoffer’ tot ‘survivor’ met nieuwe coping en zelfbeeld 

 
Methode Literatuur Slides en scripts voor oefeningen/therapeutisch gebruik, Demo DVD, Live demo / oefeningen 

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


	Confrontatie-Exploratie-Integratie.

