
tijdschrift voor Neuropsychiatrie & GedraGsNeuroloGie/oktober 2008214

c o n g r e s n i e u w s

professor u. halsband (universität 
freiburg, duitsland) besprak haar 
onderzoek naar veranderingen in het 
brein bij hypnose en meditatie. een 
belangrijk punt is de moeilijkheid om 
deze toestanden goed te definiëren. 
bij beide is er een verandering in het 
bewustzijnsniveau, zowel hypnose 
als meditatie leiden tot veranderin-
gen in plasticiteit van de hersenen 
en hebben therapeutische effecten. 
toch is het lastig een goede definitie 
te geven. daar komt bij dat er twee 
vormen van meditatie zijn; een meer 
gefocuste attentie (bijvoorbeeld bij 
zenmeditatie en andere vormen van 
contemplatie) en een meer ‘meta- 
attention’ zoals bij ‘mindfullness’.

Hypnose en meditatie
bij de hypnotische trance is aange-
toond dat er veranderingen plaats-
vinden in perceptieve en sensorische 
processen, waaronder een toegeno-
men absorptie, een toegenomen 
vermogen tot in- en verbeelding, de 
mogelijkheid tot analgesie of hypal-
gesie, et cetera. daarnaast vinden er 
ook cognitieve fenomenen plaats, 
zoals een toegenomen aandacht en 
concentratie, veranderingen in tijds-
beleving, amnesie en hypermnesie. 
ook bij meditatie komen dergelijke 
veranderingen voor, al zijn er ver-
schillen; het belangrijkste verschil is 
de focus op het hier en nu (medita-

tie) terwijl hypnose gebruikt kan wor-
den om aan herinneringen te werken 
of door middel van suggestie speci-
fieke targets (waaronder traumata) 
te veranderen, bijvoorbeeld door de-
sentisatie. de centrale vraag in haar 
onderzoek was of hypnotische trance 
en medicatie van elkaar verschillen in 
cerebrale activiteit, en een secundai-
re vraag betrof het onderzoek naar 
verschillen en overeenkomsten ten 
aanzien van neuronale substraten 
van beide gemoedstoestanden.

Cerebrale activiteit
halsband maakt gebruik van eeG, 
pet/spect en fMri-technieken voor 
het meten van de cerebrale activiteit. 
haar startpunt was het onderzoek 
van kosslyn en collegae die aan-
toonden dat bij hypnose waarin men 
mentaal een beeld moest inkleuren 
er een sterkere doorbloeding was 
van de rechter nucleus fusiforme.1 
halsband herhaalde dit onderzoek 
waarbij fMri een hogere activiteit liet 
zien in de anterieure cingulaire cor-
tex (acc). Zij concludeert dat naast 
de gemoduleerde activiteit van de 
gyrus fusiforme ook veranderingen 
plaatsvinden in de verbindingen tus-
sen de acc en de insula.
 in een onderzoek met zeven 
rechtshandige, hooghypnotiseerbare 
individuen, werd gekeken naar leer-
vermogen bij het aanbieden van 

bizarre woordparen met een meer 
imaginair of een meer abstract karak-
ter (bijvoorbeeld aap – straat of aap 
– som). bij de groep die leerde onder 
hypnose werd een duidelijk grotere 
bilaterale activering gevonden in de 
occipitale cortex en de prefrontale 
gebieden. onder hypnose verbetert 
de opslag van woorden met imagi-
naire betekenis, terwijl opslag van 
abstracte woorden vertraagd is.
 in een onderzoek met een in me-
ditatie zeer ervaren persoon werd 
gekeken naar neurofysiologische 
parameters. onder hypnose en  
meditatie vertoonde deze persoon 
duidelijk hogere amplitudes in al-
pha 1- en alpha 2-golven, vooral in 
frontale (f3, fz, f4, f7, f8) en centrale  
(c3, c4) posities. in geval van die-
pe hypnose werd een significante  
stijging gevonden van theta 1- en 2-
amplitudes, terwijl bij meditatie een 
globale daling van theta gezien werd, 
zowel ten opzichte van de baseline 
als de hypnoseconditie.2

in een symposium Brain and hypno-
sis kwam onder meer john Gruzelier, 
psycholoog bij het imperial college  
in london, aan het woord. in zijn 
onderzoeken toonde hij aan dat 
hypnose gepaard gaat met diverse  
veranderingen in neuronale patro-
nen, een proces dat in fases verloopt. 
bij het begin van de hypnose, de zo-

aandacht voor het brein

het 11e congres van de European Society of Hypnosis had als geheel 
een sterk behandelinhoudelijk karakter. het symposium vond plaats in 
Wenen van 17 tot en met 21 september. enkele presentaties behandelde 
meer fundamenteel wetenschappelijk onderzoek naar de neurobiologie 
van hypnose. twee van dergelijke bijdragen worden vanwege hun neu-
robiologische inhoud hier besproken en één van de workshops die hier 
medisch praktisch op aansloot.
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genoemde inductie, verhoogt de aan-
dacht hetgeen gepaard gaat met een 
sterkere activiteit in de fronto-limbic-
thalamische systeem, links sterker 
dan rechts. bij het sluiten van de ogen 
treedt inhibitie van frontale gebieden 
op en vervolgens een reciproke ele-
vatie van meer posterieure activiteit 
(vooral linkszijdig). hierbij zijn overi-
gens verschillen tussen hoog- en laag-
hypnotiseerbare individuen.
 in een onderzoek waarin hij diver-
se proefpersonen onderwierp aan de 
stroop-test kwam naar voren dat 
de hooghypnotiseerbare personen 
duidelijk meer hersenactiviteit ver-
toonden in de acc dan de minder 
goed hypnotiseerbare proefperso-
nen.3 aangezien de acc reageert bij 
fouten en het evalueren van emotio-
nele gevolgen hiervan postuleerde 
Gruzelier dat dit gebied bij hooghyp-
notiseerbare proefpersonen anders 
functioneert – minder effectief in het 
opsporen van ‘fouten’. immers bij 
een goed en efficiënt functioneren, is 
de activiteit ten opzichte van de an-
dere regio’s normaal – niet verhoogd. 
in een lezing op een andere dag stelt 
Gruzelier dan ook dat voor een goed 
effect van hypnose de ‘trance’ dus 
wel degelijk van belang is. 

Suggestie
een zeer voorlopige conclusie na het 
verwerken van deze informatie is dat 
onder hypnose er in het cerebrum 
neuronale veranderingen optreden 
waarbij men gevoeliger is voor sug-
gestie, omdat die gebieden die kri-
tisch de informatie wegen, minder 
effectief zijn. er is relatief minder ef-
fectieve frontale activiteit, terwijl er 
op pariëtale en occipitale gebieden 
een sterker beroep gedaan wordt, 
zodat beeldspraak makkelijker ont-
vangen wordt. klinisch praktisch 
betekent dit dat waar suggestie ziek 

maakt, suggestie ook kan genezen, 
en dat beeldspraak (de juiste meta-
foor) dus een elementaire rol speelt. 
dat is in de klinische setting voor 
iedere arts van groot belang. de ge-
middelde patiënt verkeert, in de set-
ting van een gesprek met de arts, in 
een lichte trance. dat is een andere 
bewustzijnstoestand, die gepaard 
gaat met belangrijke veranderingen 
in neuronale circuits, waarbij men 
minder gevoelig is voor abstracties 
en gevoeliger is voor beeldspraak 
(letterlijk), want de pariëtale en occi-
pitale delen van het brein zijn meer 
ingeschakeld dan het frontale deel.

de workshop van een hongaarse col-
lega, mevrouw varga, sloot hier goed 
op aan: How to teach someone to 
realize the power of words in Medi-
cal Practice. Zij benadrukte dat in de 
trance die kan optreden bij patiënten 
tijdens een belangrijk gesprek, juiste 
of verkeerde beeldspraak grote ge-
volgen kan hebben. Zij lichtte dit toe 
met allerlei praktische voorbeelden, 
bijvoorbeeld in het gebruik van het 
woordje ‘even’. ‘de dokter heeft even 
tijd voor u’ klinkt anders dan ‘de dok-
ter heeft tijd voor u’, en ‘dit doet even 
pijn’ klinkt anders dan ‘dit doet pijn’. 
Zo zijn er een scala aan missers of 
juist goede zinnen. ‘proberen’ is een 
zwak woord dat beter vervangen kan 
worden door ‘doen, en benieuwd zijn 
naar effecten’. het mag semantisch 
hetzelfde zijn, de tweede vorm kent 
een suggestieve lading waardoor de 
boodschap anders ontvangen wordt.

Effecten
een grote moeilijkheid is de plicht alle 
informatie te moeten brengen, zowel 
positieve als negatieve effecten van 
medicatie bijvoorbeeld. de effecten 
van een flinke bijsluiter op het erva-
ren van bijwerkingen is voor iedere 

arts een saillant voorbeeld hoe sug-
gestie, in dit geval vooral negatief 
geladen, effectief is. hoe dan om te 
gaan met de eis van informed con-
sent? Men kan veronderstellen dat 
de patiënt in een dergelijk gesprek 
niet alleen zeer gefocust is, waardoor 
deze gevoeliger is voor suggestie en 
minder kritisch, maar ook informa-
tie met een negatieve inhoud eerder 
zal oppikken dan informatie met een 
positieve inhoud. Zo ontstaat er snel 
een enorme receiver bias. dubbele 
ontkenningen, dubbelzinnige uit-
spraken zoals ‘de uitslag was nega-
tief’ zijn dan funest. de arts kan deze 
bias ‘repareren’ en het te verwachten 
positieve effect van een behandel-
voorstel aanmerkelijk verhogen door 
de techniek van associatie en disso-
ciatie in taal toe te passen. praktisch 
houd dit in, dat men alle positieve  
effecten persoonlijk maakt, en alle 
negatieve effecten algemeen: ‘u kunt 
ervaren dat de pijn in uw been met 
dit middel snel minder wordt – som-
mige mensen ervaren lichte maag-
bezwaren’. 

het 11e congres van de European So-
ciety of Hypnosis was boeiend met 
diverse bijdragen ten aanzien van 
behandelmogelijkheden met gebruik 
van hypnose en het onderzoek naar 
de neurofysiologie en neurobiologie 
ervan. Nieuwe kennis over taal en 
hypnose laat de klinische relevantie 
zien van een goede communicatie 
tussen arts en patiënt en deze ken-
nis is daarom van belang voor iedere 
medicus practicus.

drs. j.b.c. Mertens, psychiater
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