
“Veel informatie, heel praktisch. Zeer correcte 
afhandeling van aanmelding, beantwoorden van 
vragen enz. Sterke punten: deskundig, integer 
en behulpzaam. Praktische tools.           

”
Lesstof
• Ons brein en neuroplasticiteit
• Het brein, het limbische systeem en angst 

en emotie
• Hersencellen en neuroplasticiteit, wat 

kunnen we ermee in relatie tot hypnose
• Wat zijn spiegelneuronen en wat is de 

relatie ervan met hypnose
• Rewiring the brain – hypnose de 

turbocharger
• Thema’s: Tinnitus (oorsuizen), procrastinatie 

(uitstelgedrag), Aautisme spectrum, 
depressie, burn-out, Posttraumatisch 
Stresssyndroom

• Hypno-Waving, EMDR in hypnose
• Doelen van Hypno-Waving
• Introductie, intake en voorgesprek
• Inductie met Hypno-Waving
• Future pace
• Praktische demonstraties

WAT KRIJG JE

• Twee opleidingsdagen.
• Studiehandleiding in de Nederlandse taal.
• Live demo’s.
• Thema’s: depressie, burn-out, autisme,

tinnitus, procrastinatie, PTSS

RESULTAAT

Na deze tweedaagse opleiding heb je een waardevolle 
tool in je gereedschapskist als hypnotherapeut. 
Toepassingen: angsten en fobieën, rouwverwerking, 
obsessieve-compulsieve stoornis, pijnbestrijding, 
blokkades, verminderen van ongemakkelijke gevoelens 
en herinneringen. Hypnose is ook bijzonder geschikt 
voor kinderen, ouderen en sporters. 

Technieken vergelijkbaar met EMDR (Eye Movement 
Desentization & Reprocessing) toepassen tijdens 
hypnose. Een ‘gehele brein’ benadering in het 
omgaan met de stressfactoren waarmee je cliënt 
geconfronteerd wordt. 

AANVULLENDE INFORMATIE

Je krijgt extra tools voor cliënten die moeite 
hebben het hypnoseproces te accepteren, of 
cliënten die moeite hebben het probleem los te 
laten vanwege zogenaamde  ‘ziektewinst’.

VOOR WIE

Iedereen die een hypnoseopleiding heeft 
gevolgd. Deze opleiding is op HBO niveau

STUDIEBELASTING

Totale studiebelasting 24 uur
Na accreditatie van deze opleiding wordt 1 EC 
gegeven. 

ACCREDITATIE

Deze opleiding is op HBO niveau geaccrediteerd 
voor 1 Europese Studiepunt (1 EC).

NEUROPLASTICITEIT & HYPNO-WAVING®

https://hypnosementor.nl/nieuwsbrief/
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