
P
sy

g
id

s 

“Hypnose” 

Alles wat je altijd over hypnose wilde 

weten… 

  
Joost Mertens, psychiater 

Psygids 

Nederlandse Vereniging voor hypnose 

Manager Zorg Centrum Neuropsychiatrie 
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2 
Joost Mertens 

Overzicht 

Inleiding 

Hypnose? 
ψ Definitie 

ψ Mythes 

ψ Toepassingen algemeen 

Het brein 

Hypnose, brein, en 
toepassingen voor artsen 
en psychologen 

D I S C L A I M E R 

“Dit werk kan u ernstig beïnvloeden”, 

aldus zielkundige drs. Z. te R 
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3 
Joost Mertens 

Achtergrond 

1982: studie geneeskunde (UvA) 

1997: opleiding psychiatrie 

2002: psychiater Koninklijke Marine 

2005 psychiater PAAZ ‘Rode Kruis 
Ziekenhuis in Beverwijk  

Opleidingen o.a. EMDR en hypnose 

Vanaf 2008: training & coaching 

Vanaf 2009: bestuur NVVH 

Vanaf  2009: psychiater & manager 
zorg van de Divisie Neuropsychiatrie 
van BAVO-Europoort (Capelle) 
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Hypnose & psychiatrie 

Neurobiologie (Brein) 

Psychologie (mentaal/mind) 

Mind 
 =  

Body? 

Hypnosis 

Freud 

‘Kahn’ 
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Exiting times…. 

“The dream of 
understanding mental 
phenomena in terms of 
neural mechanisms 
now lies within our 
reach.” 

--Andreasen and Black, 
1995 
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Hypnose…. 

Klassiek begrip 

ψ Mesmer… 

ψ Freud… 

ψ Van Eeden… 

 

Nieuw begrip 

ψ NLP… 

ψ Science of 

Influence… 

 

Hypnose is.. 

ψ een specifieke vorm van 

imaginatie die als 

moeiteloos en 

onwillekeurig wordt 

beleefd, 

ψ een specifieke vorm van 

suggestie die wordt 

gekarakteriseerd door de 

aanwezigheid van 

hypnotisch talent of 

hypnotiseerbaarheid. 

 (Van Dyck, 1986) 

6 
Joost Mertens 
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Hypnose 

Hypnosis –  

ψ “Altered perception and concentration, which 

leads to controlled imagination” (Spiegel 1998) 

ψ “Induced state of altered awareness, 

characterized by heightened suggestibility and 

deep relaxation” (Tellegen & Atkinson) 

Hypnotizability –  

ψ Degree to which an individual is responsive to 

hypnotic suggestions (Spiegel e.a.) 

 

7 
Joost Mertens 
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Hypnose 

“We zien hypnose als een proces waarmee 

we mensen helpen van hun eigen mentale 

associaties, herinneringen en 

levenspotentieel gebruik te maken [….]” 

 

  Onno van der Hart 

8 
Joost Mertens 
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Hypnosis 

Intensiteit van ervaring wordt vergroot 

naarmate je aandacht (focus) vernauwd 

‘Verwachting’ speelt rol (vgl ‘Cialdini’) 

ψ ‘onderbewuste’ richt je aandacht + of - 

‘Believed in imagination’ 

ψ Wat wil / kan je (denk je?) 

ψ Het gaat om betekenisgeving… 

Naar M. Yapko 
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Hypnose 

Model of Y. Zeig: 
ψ Attention 

• Intern 

• Focussed 

ψ Intensity 
• More intens 

• Less vivid 

ψ Dissociation 
• Things that happen 

• A part from, apart of 

• Destabilisation 

ψ Respons 
• Minimal cues 

• Personal meaning 

 

10 
Joost Mertens 
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Hypnose 

Mijn definitie: 

 

“Hypnose is een woord voor een 

bewustzijnstoestand” 

 

ψ Deze toestand is een normaal fenomeen 

ψ Vindt spontaan plaats 

ψ Kan gebruikt worden (utilisatie, manipulatie) 

11 
Joost Mertens 
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Hypnose, mythen… 

‘door ander veroorzaakt’ (Nee, ‘autohypnose’) 

Ongebruikelijk, vreemd (nee, normaal) 

Slaap (in tegendeel!) 

Betoverd (Nee, eigen wil blijft gehandhaafd – maar 

wat is vrije wil….) 

Manier om ‘echte’ herinneringen te vinden (Nee, 

wel beelden van betekenis voor individu) 

Hypnose specifieke therapie… 

12 
Joost Mertens 
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Wat is bewustzijn? 

Veel verschillende betekenissen 

ψ Bewustzijn = waaktoestand, wakkerheid 

ψ Bewustzijn = wat je gewaar bent, waar je 

aandacht op gericht is 

ψ Bewustzijn = weten wie je bent, zelfbewustzijn 

ψ Bewustzijn: als tegenovergestelde van 

onderbewuste: waar je (zogenaamd) controle 

over hebt. 

13 
Joost Mertens 
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Wat is bewustzijn? 

Filosofisch 

Taalkundig, kunst, 

literatuur 

Neurobiologisch 

Zeman 2001: 

‘bovenste deel 

hersenstam’ (ARAS); 

inhoud: cortex en 

thalamus 

Crick & Koch: 

‘Neuronal Correlate(s) 

of Consciousness’ 

(NCC): 

ψ Prefrontale cortex als 

eindigend deel van 

cyclus, bijvoorbeeld bij 

visuele prikkel 

14 
Joost Mertens 
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Bewustzijn: Coma - Wakker 

Nul in-uit 

Basale 

prikkels 

Meer output 

‘automatische 

piloot 

Alert, 

gericht op 

gewaarwor

ding 
Coma 

Wakker! 

Automatische piloot 
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Freud’s Onbewuste 

Drie componenten: ID, EGO, 
en SUPEREGO 

ID = primitieve instincten 
(emoties), werkt volgens het 
‘plezier principe’ (vechten, 
vreten en vrijen) 

EGO: instandhouding van het 
zelf (realiteitsprincipe) 

Superego: 
•  Wetboek (super-ego i.E.Z.) 

•  ‘Voorbeeld’ (ideaal-ik) 

ψ Afweermechanismen  

• (O.A. Humor, projectie, 
sublimatie, enz. Enz) 
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Dijksterhuis (c.s.) over onbewuste kennis 

Bewustzijn ≠ 
ψ ‘hoger’ 

ψ ‘intelligent en rationeel’ 

ψ ‘typisch menselijk’ 

ψ Synoniem met ‘zelf’ 

ψ ‘de baas in het brein’ 

ψ Gevoelig voor positief 

Hij toont aan dat 
ψ Zeer beperkt is 

• (max 60 bits/sec) 

ψ ‘hooguit voorlichter’ 

Onderbewustzijn ≠ 
ψ ‘primitief’ 

ψ ‘repressie = slecht” 

ψ ‘dierlijk’ 

ψ Synoniem met ‘Es’ 

ψ ‘domme patronen’ 

ψ Gevoelig voor Negatief 

Hij toont aan dat 
ψ Grote capaciteit 

• > 11,2 M bits/sec 

ψ Belangrijke rol 
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Placebo = belangrijk biologisch 
effect: 

ψ fMRI: standaard pijnprikkel 

ψ 2 groepen: 
• pijnstillende creme 

(lidocaine) 

• ‘placebocreme’  

ψ Zelfde effect 

ψ Ander onderzoek met 
morfine – placebo (saline) – 
pijnreductie. Na narcan was 
effect weg. 

Hypnose effectief in 
pijnbestrijding 

Hypnose = werken met suggestie (placebo?) 

 

1. Wager TD et al, Science 2004;303:1161-7 

2. Gevert et al, Pain 1983;16(2):129-143 

3. Patterson DR en Jensen MP, Psychol Bull 2003; 129:495-521 

http://www.med.umich.edu/opm/newspage/images/placebolg.jpg
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What is hypnosis? 

Different topics 
ψ Altered consciousness 

ψ Focused attention 

ψ Enz… 

 

Research with different 
subtypes 
ψ Hypnosis vs listening 

ψ Hypnosis of pain 

ψ Hypnosis vs meditation 

ψ Enz 

 

No research on neurobiology 
of hypnosis in treating 
depression 

Model of Y. Zeig: 
ψ Attention 

• Intern 

• Focussed 

ψ Intensity 
• More intens 

• Less vivid 

ψ Dissociation 
• Things that happen 

• A part from, apart of 

• Destabilisation 

ψ Respons 
• Minimal cues 

• Personal meaning 
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Neurophenomenology of relaxation and focus 

HYPNOSIS PHENOMENOLOGY AND THE NEUROBIOLOGY OF CONSCIOUSNESS 

PIERRE RAINVILLE and DONALD D. PRICE, Int. J. Hypnosis, 2003 

Rainville c.s. 
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Neurophenomenology 

E. Cayal c.s.: 

ψ “we lack an emperically valid and reliable 

taxonomy for states of consciousness” 

ψ ‘Omega-complexity factor’: ↑↑ in hypnosis 

• i.e.: ‘more complex brain activity’ (!!!) 

ψ High hypnotisable: ‘great imagination’: more 

activity rostral brain, low hypnotisable more 

active frontal brain (thinking vs experiencing?) 
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Gruzelier c.s. 
Hypnosis: 
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Hypnosis and pain 

Reduced nociception during hypnosis is mediated by: 

ψ an increased functional connectivity between the midcingulate 
cortex and insular, pregenual, frontal and pre-SMA regions as 
well as brainstem, thalamus and basal ganglia. 

midcingulate cortex: critical role  

ψ in hypnosis-related alteration of sensory, affective, cognitive and 
behavioral aspects of nociception.  

Not only pharmacological but also psychological strategies for 
relieving pain can modulate the interconnected network of 
cortical and subcortical regions that participate in the 
processing of painful stimuli. 

 

• NB: under hypnosis, with pain ↑, NO AMYGDALA ACTIVATION 
– (THIS CONGRES) 
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Halsband, Otto c.s. 

Hypnosis & suggestion 

ψ Activation R. fusiform and bilateral intraparietal 

sulcus: “Findings suggest… complex interaction 

between ACC and parietal cortex. 

ψ Frontal: with hypnosis, theta waves ↑↑ 

Meditation: structural ∆ in brain structure 

ψ i.e. anatomy ánd function 

ψ Holtzel: o.a. hippocampal changes (?) 
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Neurophenomenology of hypnosis, sum 

Hypnosis 

‘Suggestions, 

techniques’ ? 

 

- Immunology? 

- Hormones? 

- Other? 
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To sum up 

Hypnosis 

ψ Very complex brain 
activation!!! 

ψ Function acc ↓ 

• Less critical 

ψ Amygdala ↓ (?) 

ψ Improving Frontal Cortex? 
Through rostral 
stimulation? 

ψ ∆ brain mechanisms 

• Functional 

• Anatomical 

• Chemical 

• cellular 
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Suggesties 

brengen de ontvanger ertoe te reageren 

zonder zich van beïnvloeding bewust te zijn, 

 

hebben invloed op de houding, motivatie, 

emoties, cognitieve processen en gedrag, 

 

leiden tot responsen met een onwillekeurig, 

automatisch karakter. 
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Suggesties 

Suggestie: een impliciet richtinggevende 

bewering, die leidt tot een onwillekeurige, 

automatische respons. 

 

In de context van een behandeling betekent 

suggereren dan: een bewering doen die de 

patiënt ertoe brengt onwillekeurig of 

automatisch te reageren in gezonde richting. 
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Therapeutische toepassing 

Hypnose in de psychotherapie: 

 

• traumaverwerking 

• behandeling van gedragsstoornissen 

• behandeling van conversie 

• behandeling van neurotische problematiek 

• behandeling van depressie 


