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‘Regie in eigen handen'

Hypnotherapie Waalwijk
Hoewel hypnotherapie steeds vaker in de reguliere 
zorg wordt toegepast, kampt het nog met vooroordelen. 
‘Het heeft echter niets te maken met hypnose zoals we 
dat kennen van tv-shows’, volgens hypnotherapeut
Elly Blom. ‘Het is juist heel concreet en je houdt tijdens 
de behandeling altijd de regie in eigen handen.’

‘Meer dan 90% van ons handelen komt voort uit het 
onder bewustzijn. Hier ligt dat deel van onze persoonlijkheid 
waar we niet direct bij kunnen. Dit kan aangeleerd 
gedrag zijn of onverwerkte gebeurtenissen, angsten en 
trauma's. Ook datgene wat je als kind van je omgeving
hebt geleerd en als waarheid hebt aangenomen. 
Hypnotherapie wordt ingezet om de negatieve gewoonten 
en belemmerende overtuigingen die zijn vastgelegd,
te doorbreken.’

Hoe werkt het?
Bij hypnotherapie wordt gebruik gemaakt van trance. 
‘Trance kun je ook op een natuurlijke manier ervaren als
je diep verzonken bent in een boek of handelingen op de 
automatische piloot verricht. Hierdoor wordt het kritisch 
denken minder actief en is het mogelijk contact te maken 
met onbewust opgeslagen waarnemingen.

Met alle wijsheid, kennis en ervaring die je inmiddels als 
volwassene bezit, onstaat er inzicht in wat is gebeurd en
hoe je erop hebt gereageerd. Neem als voorbeeld mensen 
die als kind zijn gepest. Zij weten inmiddels dat wat er tegen 
ze werd gezegd, geen waarheid was. Toch is het moeilijk
om dit op bewust niveau om te buigen. Met behulp van 
hypnotherapie sta je open voor het ontvangen van 
gewenste, positieve suggesties en kun je die overtuigingen 
‘herprogrammeren.’

Therapeutisch doel
Hypnotherapie is een kortdurende vorm van psychotherapie. 
Cliënten komen dan ook bij Elly met een therapeutisch doel. 
‘Ik behandel cliënten die willen stoppen met roken, willen 
afvallen, weinig zelfvertrouwen hebben, kampen met 
angsten of negatieve gewoonten willen doorbreken. 

Voor de behandeling van allergieën en hooikoorts kun je 
ook bij mij terecht. Voorafgaand vindt er een intake plaats, 
waarin we bespreken waar de cliënt tegenaan loopt of 
wat hij wil veranderen. Een sterke motivatie is essentieel 
om de therapie te laten slagen. Bovendien is het heel 
belangrijk dat de cliënt weet dat hij altijd kan stoppen 
tijdens de behandeling als het niet goed voelt.’
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