
Hypnose bij stoppen 
met roken
Tabak is verantwoordelijk voor een gigantische 
morbiditeit en mortaliteit.
Sinds vele jaren wordt hypnose aangewend om 
rokers te helpen abstinentie te bereiken en hen 
te ondersteunen in hun rookstoppoging. Ook 
rokers zelf vragen geregeld naar de toepassing 
van hypnose in hun rookstoppoging.

Lesgever
Hedwig Boudrez
Psycholoog, gedragstherapeut, hypnotherapeut en erkend tabakoloog

Hij was ruim 40 jaar verbonden aan het UZ Gent, aan de afdeling cardiale revalidatie. Sinds 
1995 leidde hij er ook de Anti-Rookconsultaties, een poliklinische dienstverlening voor 
rokers die hulp zochten om te stoppen met roken. Hij werkte mee aan divers klinisch-far-
macologisch onderzoek. Hij was tevens docent aan de Faculteit Geneeskunde. Hij is mo-
menteel nog steeds docent in de postgraduate opleiding tabakologie en rookstopbege-
leiding, 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 dependentie theorieën en 
gedragsveranderingstechnieken. Hij gaf/geeft talrijke lezingen ivm rookgerelateerde 
onderwerpen.

Inhoud
Er worden zowel 1-sessie-interventies toegepast, als hypnotische strategieën aangeboden 
die gespreid zijn over meerdere sessies. Ze bevatten verschillende aspecten van het rook-
stopproces, 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 identiteit. Meerdere technieken worden daarvoor gebruikt, zoals o.a. covert 
sensitisatie, treshold-techniek, gebruik van aversie, ….

In de workshop willen we inzicht geven in de gangbare tabakologische praktijk, en de 
plaats van hypnose binnen deze setting. We willen eveneens verschillende hypnotische 
technieken demonstreren en inoefenen. Tenslotte willen we een kort overzicht geven van 
de huidige beschikbare wetenschappelijke bevindingen over de efficiëntie van hypnose bij 
rookstop.

Datum en tijd

Vrijdag 29 oktober 2021 
9:30  -  17.00

Locatie

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

Deelnameprijs 

VHYP-leden 120 euro, niet-leden 
150 euro
Inschrijving via de website

Accreditering voor artsen is 
aangevraagd.

Aanmelden : www.VHYP.be Vrijdag 29 oktober 2021
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