Medische Hypnose

Het tij is wel gekeerd
Interview met Monique Gelauff, voorzitter van De Samenwerkende
PDS-therapeuten
Door Alice de Wit
Monique Gelauff is de aangewezen persoon om te interviewen in het kader van medische hypnose. Zij mailt mij
voordat onze afspraak plaatsvindt nog een positief artikel uit de Libelle 42, 2018: ‘Hyp hyp hoera, hoe hypnose kan
helpen bij pijnbestrijding,’ door Carlijn Simons. Hierin staat dat tal van wetenschappelijke onderzoeken bewijzen dat
hypnose werkt. Bij kinderen met buikklachten is 85 procent klachtenvrij na behandeling met hypnose. In Nederland
gebruiken 70 ziekenhuizen (van de circa 300) hypnose bij pijnbestrijding, dit aantal zal vermoedelijk alleen maar toe
gaan nemen.

Gespecialiseerde PDS-therapeuten
Vervolgens is Monique in 2000 zelf de opleiding
Hypnotherapie gaan doen aan de Nederlandse
Academie voor Psychotherapie te Amsterdam. In het
laatste jaar van haar opleiding volgde Monique tevens
de PDS-opleiding voor volwassenen, die Rita Gras gaf.
In 1998 ging Gras naar Engeland, waar zij kennisnam
van de methode van prof. dr. Peter Whorwell, internist
in het Manchester ziekenhuis en grondlegger van
hypnotherapie als behandelmethode bij PDS. Zij heeft
zijn protocol in het Nederlands vertaald. Rita Gras was
heel enthousiast over deze behandelmethode voor
volwassenen. Mensen zijn door PDS de controle over
hun darmen, en daarmee het vertrouwen in hun lichaam
kwijt en krijgen die tijdens de behandeling weer terug.
Zij kunnen het gevoel weer ervaren om baas te zijn over
hun eigen lijf. In deze periode waren er nog maar enkele
gespecialiseerde hypnotherapeuten beschikbaar voor
mensen met PDS-klachten. Zij stonden dan ook massaal
op de wachtlijst van de Nederlandse Academie voor
Psychotherapie om via het Whorwell-protocol behandeld
te worden door gespecialiseerde PDS-therapeuten.

“Het voordeel van hypnose is dat je pijn kunt beïnvloeden
zonder bijwerkingen.”
Hoe ben je in aanraking gekomen met
hypnotherapie?
“Na mijn opleiding HBO-V in 1998 ben ik in de GGZ
gaan werken. In de psychiatrie kwam ik indirect in aanraking met hypnose. Eén psychiater daar maakte gebruik
van hypnose bij patiënten met trauma’s. Dat was in die
tijd toch wel enigszins taboe en dus een beetje bijzonder. Hierdoor was mijn interesse gewekt. Later kwam ik
via een supervisie-traject in aanraking met Atlantis, een
kliniek voor intensieve behandeling. Zij werkten daar met
hynose onder de noemer ‘verhoogde concentratie’.”
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Hypnose uit de hocuspocus sfeer
In 2003 start Monique haar eigen praktijk in Woubrugge,
haar woonplaats. Een aanzienlijk deel van haar cliënten
komt voor een PDS-behandeling. “Er is inmiddels
veel veranderd. In die tijd was er veel schroom en
onbekendheid bij huisartsen en internisten. Het tij
is wel gekeerd. Elke internist is nu wel bekend met
het effect van hypnose bij buikklachten.” Tijdens dat
opleidingsjaar zijn we bezig geweest om een netwerk
van samenwerkende PDS-therapeuten te vormen en een
website te bouwen, zodat de informatie over hypnose
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en PDS toegankelijk werd voor een groter publiek.
Ook de nieuwsbrieven die we periodiek uit laten gaan
naar verwijzers zoals MDL-artsen en huisartsen hebben
bijgedragen aan het vergroten van de bekendheid van
hypnotherapie als behandelmethode bij PDS.

Twee casussen
Een vrouw van 50 jaar. Ze doet administratief werk.
Ze heeft verschillende buikoperaties gehad waarbij
de baarmoeder en eileiders zijn weggehaald. De
buik is een traumagebied geworden. Bij deze vrouw
waren schuld en schaamte thema’s. We werkten met
de hypnose-oefeningen volgens protocol en aan
oude gedragspatronen ontstaan in haar jeugd, zodat
er inzicht en bewustwording ontstond. Zij had zichzelf
altijd op de achtergrond geplaatst en had 30 jaar
lang last van hevige buikklachten. Na de therapie
was ze klachtenvrij. Daardoor kon zij nog een hele
ontwikkeling doormaken, omdat de focus weg was
van de buik. Hierdoor kreeg zij weer controle over
haar eigen leven.
Een jonge man had vanaf de babytijd last van
buikpijn. In de puberteit werd het erger. Maar
hij had een manier gevonden om hier mee om
te gaan. Met bepaalde omgangsrituelen en
patronen had hij het in de hand. Toen er op zijn
18e maagklachten bijkwamen werd het hem te veel
en was zijn perspectief op een baan en toekomst
ernstig verstoord. ‘Mijn maag is mijn ongeluk,’ zei
hij. Eigenlijk was zijn maag zijn geluk, want deze
klacht, die de aanleiding was om met hypotherapie
te starten, vormde daarmee het begin van een
verandering. Hij pakte de therapie heel goed op, is
praktisch buikpijnvrij en heeft een baan.
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“Er is vrij veel publiciteit geweest de afgelopen tijd.
Zoals ‘Hypnose op recept’ de documentaire van Mirjam
Bartelsman, die op 28 mei 2018 op tv uitgezonden
werd. Zo wordt hypnose ook steeds meer binnen
het reguliere circuit gehaald en valt het binnen het
behandelplan van de reguliere geneeskunde. Zo
wordt deze complementaire behandelmethode uit de
hocuspocussfeer gehaald.”

Darm Management Methode
“Vijftien jaar geleden noemden wij de behandelmethode
met hypnotherapie voor PDS ‘Darm Management
bij PDS’. Dat sloot beter aan bij de tijdsgeest waarin
hypotherapie nog als zweverig te boek stond. Het
uitgangspunt is hetzelfde gebleven. Het is een effectieve
manier om met hulp van hypose je darmen en je eigen
leven weer te ‘managen’. PDS-klachten kunnen je leven
gaan beheersen. Mensen met PDS kunnen daardoor
psychisch en sociaal vast komen te zitten. Het vergroot
het gevoel van machteloosheid en sociaal isolement. En
PDS is ook een taboe, dus mensen praten er liever niet
over.”

Is deze methode veranderd in die vijftien jaar?
“De basis is hetzelfde. Er zijn natuurlijk wel nieuwe
inzichten gekomen. In het medische circuit is nog steeds
geen eenduidige verklaring voor het ontstaan van PDS
maar wordt het thans opgevat als een verstoring van
de brein-darm-as. Drie verschillende samenhangende
mechanismen spelen daarbij een rol: een verhoogde
sensitiviteit, een verhoogde beweeglijkheid van de
darmen en een veranderde cerebro viscerale perceptie.”

Bestaat er een typische PDS-cliënt?
“Iedereen heeft zijn eigen verhaal en achtergrond. Ook
hoe zij met de klachten omgaan. Opvallend is wel dat
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Wat speelt er verder bij deze klachten?
“Het probleem voor de cliënt is ook dat er geen lijn in de
klachten zit. Spanning heeft natuurlijk invloed. Belangrijk
om te weten is: chronische pijn heeft geen functie
meer als natuurlijk signaal. Mensen die op dat punt die
verbinding kwijt zijn, gaan vaak gewoon door ondanks
de pijn. Door de darmen te leren ontspannen kun je die
verbinding herstellen. Dan voel je wanneer het opspeelt.
En kun je ontdekken wat de stressbron is en kijken hoe je
hier mee om kunt gaan, zodat de darmen rustig blijven.”

Vicieuze cirkel doorbreken

mensen met PDS vaak in hun hoofd zitten, enorme
doorzetters zijn en vaak ver gaan in hun activiteiten
ondanks de klachten die zij hebben. Zij negeren de pijn
en zijn niet in verbinding met wat er aan de hand is.”

Zijn er bepaalde problemen die eronder
zitten?
“Uit onderzoek blijkt dat mensen met PDS psychologisch
niet verschillen van andere doelgroepen.
Wel zien we bij de doelgroep PDS vaak bepaalde
patronen, bijvoorbeeld: het heel erg goed willen doen;
anderen belangrijker vinden dan zichzelf; zichzelf niet
altijd voldoende serieus nemen. Zij krijgen door de
therapie inzicht in hun eigen patronen en hoe die zijn
ontstaan. Dat is natuurlijk cliëntgebonden. De bedoeling
is om te leren uit het stress-systeem te komen en meer te
leven vanuit ontspanning. En dat doe je door in hypnose,
als mensen diep ontspannen zijn, visualisaties met
positieve suggesties aan te reiken. Er is een protocol,
maar daarin is er ruimte voor de therapeut om aan te
sluiten bij de cliënt, die de aangereikte beelden kan
herkennen en gebruiken om de klacht anders te gaan
beleven. Cliënten krijgen geluidsopnames mee om thuis
aan de gang te gaan. Bij kinderen is soms thuistherapie
met het luisteren van visualisaties en oefeningen
voldoende om de klacht te laten verdwijnen. De groep
die hier niet voldoende op reageert heeft meer nodig.”
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“De klachten kunnen zich manifesteren van ‘mijn buik
zeurt altijd’ tot heftige pijnen. Bij hevige pijn kan er
angst ontstaan voor een ernstige ziekte. Als er dan niks
gevonden wordt laat de cliënt zich moeilijk geruststellen.
Er ontstaat een vicieuze cirkel: angst veroorzaakt stress
en stress geeft meer pijn.
Er kan ook een focus ontstaan op de toiletgang. Wat
moet ik zonder wc? Waardoor mensen de deur niet
meer uit durven. Of een focus op het voedsel. Wat kan
ik wel en niet eten? De angst om iets verkeerds te eten
dat klachten kan geven. Natuurlijk is er voedsel wat de
darmen kan prikkelen, zoals pittig eten; alcohol; koffie;
koolsoorten, bepaalde vezels. Het tijdelijk weglaten van
bepaalde voeding kan rust geven. Er is een groep die
positief reageert op een dieet, maar een grote groep
reageert daar niet op. Er kan dan door artsen medicatie
voorgeschreven worden, zoals pijnstillers of spasmolytica.
Het nadeel van medicatie is dat er bijwerkingen op
kunnen treden. Het voordeel van hypnose is dat je
pijn kunt beïnvloeden en de vicieuze cirkel doorbreken
zonder bijwerkingen.”

Hoe ben je eigenlijk voorzitter geworden?
“Ik was vanaf het begin bij het netwerk en ik had ervaring
met PR, was daar al actief mee. Bij een wissel van de
wacht, had ik wel zin in een bestuursfunctie. Zodat ik een
positieve invloed kon uitoefenen om dat wat er was te
continueren en verder door te zetten.
Ik ben nu vijf jaar voorzitter en ik vind het heel leuk om te
doen. Doelstelling is om hypnotherapie toegankelijk te
maken als complementaire behandeling in de reguliere
zorg voor mensen met PDS. De samenwerking tussen de
complementaire en reguliere zorg is hierbij belangrijk.
Gelukkig draagt de publiciteit rond hypnotherapie
hieraan ook bij.”

Alice de Wit
Hypnotherapeut en counsellor
Specialisatie: rouwverwerking,
verslavingen m.n. overgewicht
www.tussendewilgen.nl
• 2019/2020
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Academie Hypnos
Opleiding hypnotherapie en integrale psychosociale therapie
3-jarige beroepsopleiding, incl. erkende PSBK
Start elk jaar eind september
Academie Hypnos verzorgt ook bij- en nascholing. Ook wanneer je elders in hypnotherapie of in een andere therapeutische
richting bent afgestudeerd zijn deze bij- en nascholingsdagen voor jou interessant om te volgen.
Alle bij- en nascholingen zijn geaccrediteerd door de NBVH en VIT. Een dag is 6 punten.
Overzicht bij- en nascholingen voorjaar 2019:
22 feb 2019		

Stotteren en de oorsprong van het spreken		

Marius Engelbrecht

1, 2, 3 mrt 2019		
Verrijk je therapeutische praktijk met 		
Ida Lindeboom
			
imaginatie en metaforen (kan ook los)
									
7 mrt 2019		
Rouw na traumatisch verlies			
Alice de Wit
11, 14, 18 mrt 2019

Maak een vliegende start met je business 		

Maria van den Heuvel

15 mrt 2019		Ankeren						Erik Willems
15, 30 mrt 2019		

Werken met deelpersoonlijkheden (kan ook los)

Ingrid Mehrtens / Alice de Wit

22 mrt 2019		

Energie in beweging, klank, kleur en vorm		

Marius Engelbrecht

22, 23 mrt 2019		

Ericksoniaanse hypnose II (2-daagse)		

Erik Willems

23 mrt 2019		

HSP - Hoog Sensitiviteit als kwaliteit			

Yvonne van der Zalm

28 mrt 2019		

Stress, neurologie en therapie			

Emile Keuter

31 mrt 2019		

Veerkracht en zelfhelend vermogen			

Ingrid Mehrtens

12 apr 2019		

Change History + fast fobia cure			

Erik Willem

16 mei 2019		
Hypnotherapeutisch werken met het 		
			vingerlabyrint

Alice de Wit

Inschrijving: 		
Kosten: 			
Locatie: 			
Tijden: 			
Annulering: 		
			
			

Per e-mail dominique@hypnos.nl of via de site: https://hypnos.org/bij-en-nascholing/
€ 147,- per dag
Herenstraat 64A 1hg, 1406 PH Bussum (10 min. lopen van station Naarden-Bussum)
van 10.00 uur tot 17:00 uur.
Annuleren is slechts mogelijk tot drie weken voor aanvang van de bij- of nascholingsdag.
Bij- of nascholingen vinden in ieder geval doorgang bij minimaal 6 aanmeldingen.
Bij minder aanmeldingen kan de bij- of nascholing worden geannuleerd.

Open Dagen 2019 :
27 januari; 3 mei (avond); 29 juni; 24 augustus; 7 september
We ontmoeten je graag!!!
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