
 

 
 

Hypnose bij stoppen met roken  
Lesgever : Hedwig Boudrez is psycholoog, gedragstherapeut, 
hypnotherapeut en erkend tabakoloog. Hij was ruim 40 jaar 
verbonden aan het UZ Gent, aan de afdeling cardiale revalida�e. 
Sinds 1995 leidde hij er ook de An�-Rookconsulta�es, een 
poliklinische dienstverlening voor rokers die hulp zochten om te 
stoppen met roken. Hij werkte mee aan divers klinisch-farmacologisch 
onderzoek. Hij was tevens docent aan de Faculteit Geneeskunde. Hij 
is momenteel nog steeds docent in de postgraduate opleiding 

tabakologie en rookstopbegeleiding, een Interuniversitaire Permanente Vorming, ingericht en 
gecoördineerd door de Vlaamse Vereniging voor Respiratoire Gezondheidszorg en Tuberculosebestrijding, 
in samenwerking met de 4 Vlaamse Universiteiten. Hij doceert er dependen�e theorieën en 
gedragsveranderingstechnieken.  Hij gaf/gee� talrijke lezingen ivm rookgerelateerde onderwerpen. 

Datum: Vrijdag 24 April 2020 – Les�jden 9.30 – 17u 

Loca�e: Online, de digitale deuren gaan open om 09:00 uur  

Doelgroep: Artsen, Tandartsen, Psychiaters en Psychotherapeuten, na volgen van vhyp basisopleiding in 
hypnose.  

Beschrijving: Tabak is verantwoordelijk voor een gigan�sche morbiditeit en 
mortaliteit. (‘Tobacco is the only legally available consumer product, which kills 
people when it is used en�rely as intended’ - The Oxford Medical Companion, 
1994). Stoppen met roken is een van de maatregelen die kunnen genomen 
worden om de rookepidemie in te dijken op maatschappelijk vlak en om de 
mul�pele pathologieën te ontlopen op persoonlijk vlak. Sinds enkele decennia 
wordt onderzoek verricht naar de efficiën�e van diverse rookstopinterven�es om 
de abs�nen�ecijfers te op�malizeren. Er heerst consensus over een op�male efficiën�e door een 
combina�e van de gepaste farmacologische middelen en counseling. Counseling includeert o.a. adviseren, 
informeren, confronteren, gedragstherapeu�sche technieken, mo�verende gespreksvoering,… 

Sinds vele jaren wordt hypnose aangewend om rokers te helpen abs�nen�e te bereiken en hen te 
ondersteunen in hun rookstoppoging. Ook rokers zelf vragen geregeld naar de toepassing van hypnose in 
hun rookstoppoging. 

Er worden zowel 1-sessie-interven�es toegepast, als hypno�sche strategieën aangeboden die gespreid zijn 
over meerdere sessies. Ze beva�en verschillende aspecten van het rookstopproces, zoals o.a.: omgaan met 
spanning/stress (als antwoord op stress ipv te roken), verhogen van commitment, omgaan met craving, 
reageren op rooktriggers, bewerken van de niet-roker iden�teit. Meerdere technieken worden daarvoor 
gebruikt, zoals o.a. covert sensi�sa�e, treshold-techniek, gebruik van aversie, …. 

In de workshop willen we inzicht geven in de gangbare tabakologische prak�jk, en de plaats van hypnose 
binnen deze se�ng. We willen eveneens verschillende hypno�sche technieken demonstreren en 
inoefenen. Tenslo�e willen we een kort overzicht geven van de huidige beschikbare wetenschappelijke 
bevindingen over de efficiën�e van hypnose bij rookstop. 


