Vrijdag 6 maart 2020
Hypnotherapie en de behandeling van pijn
Opstandingskerk in Nijkerk
13.30 – 18.30 uur
Vakgroep Psychologen
Uitnodiging voor de vakgroepactiviteit van de Vakgroep Psychologen
Astrid Tanis
Astrid heeft een praktijk voor medische hypnose en voedingstherapie. Ze behandelt mensen die
chronische klachten hebben zoals prikkelbaar darm dyndroom, cronische vermoeidheid, fibromyalgie
en aanverwante stoornissen die vaak onder de noemer SOLK geschoven worden. Zelf heeft ze met
haar aanpak haar eigen chronisch lyme en CFS in remissie gebracht.
In haar workshop zal ze ingaan op de geschiedenis van medische hypnose. Ze zal dit koppelen aan
hedendaagse bevindingen over neuroplasticiteit en de polyvagal theory van Stefan Porges en hoe je
dat kan implementeren in de hedendaagse praktijk. Verder zullen we aan den lijve ondervinden ho
e het is om de theorie om te zetten in praktijk met oefeningen waarin hypnotische trance een rol
speelt en die werken op het lichaam.

Robin van Leuffen
Robin is therapeut met als specialisatie medische hypnose. Zijn praktijk Villa Reusachtig zit in Gouda.
Hij werkt met een aantal ziekenhuizen in de regio samen voor de behandeling van psychosomatische
klachten bij kinderen en jongeren. Samen met kinderarts Dr. Daphne Janssen geeft hij les over
medische hypnose aan zorgprofessionals. Daarnaast is hij docent voor de richting kinder- en
jeugdtherapie op een post hbo.
Centraal in de lezing van Robin staat hypnotherapie en de behandeling van chronische pijn bij
kinderen en jongeren. Het kan gaan om klachten als bijvoorbeeld hoofdpijn, buikpijn, fibromyalgie of
lage rugpijn. Vooral in combinatie met ontspanningstechnieken kan hypnotherapie effectief de pijn
verminderen. In de lezing wisselen theorie en praktijkvoorbeelden elkaar af. Er is een demonstratie
en zal er geoefend worden in subgroepen.

Programma:
13.30 – 13.50 uur: Inloop
13.50 – 14.00 uur: Opening
14.00 – 16.00 uur: Workshop 1
16.00 – 16.30 uur: Pauze
16.30 – 18.30 uur: Workshop 2
18.30 – 19.30 uur: Maaltijd

Locatie:
Opstandingskerk
Hoefslag 132 3862 KD Nijkerk

Kosten van deelname:
voor leden: Inclusief 21% BTW: € 40,voor niet-leden: inclusief 21% BTW: € 50,Voor wie: Naast de vakgroepleden is iedereen welkom! Eigen vakgroepleden hebben in
principe voorrang bij de aanmelding.
Aanmelding:
(Kies de juiste activiteit en klik op ‘deelnemen’) Graag zo spoedig mogelijk aangeven of je
komt. In ieder geval vóór 3 maart 2020 a.s. opgeven via de website van het NVPA.
https://nvpa.org/trainingen/public
Annuleren:
Indien je onverhoopt toch niet kunt komen, kun je annuleren tot 7 dagen voor aanvang van
de bijeenkomst bij het secretariaat (digitaal). Bij annulering na deze datum wordt het
volledige deelnamebedrag van deze bijeenkomst in rekening gebracht.
(Annuleringsreglement – klik op de link)
Maaltijd:
Mocht je niet deelnemen aan de maaltijd of heb je speciale dieetwensen, wil je dit dan
doorgeven voor 3 maart a.s. aan: vakgroeppsy@gmail.com
De maaltijd is grotendeels vegetarisch. De kosten voor de bijeenkomst blijven hetzelfde.
Certificaat:
Na afloop ontvang je van de organiserende leden van deze vakgroepbijeenkomst een
certificaat voor 4 scholingsuren of 4 PSBK-uren.
We zien er naar uit jullie te ontmoeten!
Hartelijke groet,
Annemieke Brouwer, Guusta Zuurbier, Lamprini Kiosse, Sanne de Bree Wondergem
en Susan Moll
Voor vragen: vakgroeppsy@gmail.com

