Richtlijnen voor de eindpaper voor het VHYP-opleidingstraject
psychotherapeutische behandelingen

Inleiding
Aan het einde van de opleiding tot hypnosedeskundige – psychotherapeutische
interventies, wordt er aan de cursisten gevraagd een (publiceerbare) paper te schrijven die
zowel een empirisch deel (op basis van referenties verkregen uit een eigen literatuurstudie of
het VHYP-opleidingsmateriaal) als een deel op basis van één of meerdere gevalsstudies bevat.
De bedoeling is dat de cursist eigen ervaringen beschrijft die blijk geven van de capaciteit om
hypnose juist aan te wenden in de context van een psychotherapeutisch proces.
Opmerkingen
1. De paper mag in geen geval worden aangegrepen als een gelegenheid om persoonlijke
problemen aan te pakken.
2. De paper kan vertrouwelijk worden behandeld. De opleiders van VHYP gaan ervan uit dat
de paper geschreven is volgens de normen van deontologie verbonden aan de praktijk van
psychologen, psychiaters of psychotherapeuten; bijvoorbeeld in het kader van het
beschrijven van hypnose interventies met patiënten in psychotherapie. Richtinggevend
daarbij is de deontologische code van de Belgische Federatie van Psychologen;
(https://www.bfp-fbp.be/rechten-en-plichten-0).

Doelstellingen van de eindpaper :
1. Integreren van kennis die verworven is tijdens de VHYP opleiding in het eigen
psychotherapeutisch model, verruimd met meer specifieke modellen, eigen aan het
hypnose werk (vb Ericksoniaanse hypnose model, solution focussed model,
indirect/metaforisch werk). Aantonen hoe hypnose de visie op problematiek en
mogelijkheden tot herstel verruimt. Therapeutische (hypnose) tools selecteren die
werkzaam zijn in de desbetreffende fase van het psychotherapeutisch proces.
2. De beheersing van de stof uit zowel de basisopleiding als de voortgezette opleiding
aantonen. Aantonen hoe je als cursist zowel de mogelijkheden als de beperkingen
van het werk in/met hypnose kan inschatten.3. De ontwikkeling van een kritische
analyse. Assessment van de patiënt, de problematiek, de probleemsamenhang en de
hulpbronnen (resources). Formuleren hypothese probleemsamenhang en ontstaan.
Opstellen van therapeutische strategie. Continu bijsturen strategie volgens verdere
ontwikkeling en eventueel tot uiting komen van bepaalde nieuwe elementen. 4.
Leren de feiten verbonden aan een psychotherapeutisch proces op een objectieve
manier te presenteren, met het gebruik van de juiste terminologie en blijk gevend
van de juiste fasering in het hypnotisch proces.
3. Als therapeut de nodige afstand kunnen van nemen van de emotionele impact van
de gebeurtenissen in de context van een psychotherapie op basis van de gekregen
supervisie.
4. Een beperkt bibliografisch zoekwerk uitvoeren met betrekking tot de
hypnosetechnieken die zich het best lenen om te werken met een bepaald publiek,
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tegen de achtergrond van wat evidence-based handelen is en met een brug naar de
praktijk van de hypnotherapeut.

Dispositief
Fasen voor het afwerken van de eindpaper en het bekomen van de erkenning als hypnosedeskundige
‘psychotherapeutische interventies’
1. De cursist neemt de tijd om een thema, met daaraan een of meerdere praktijksituaties met
patiënten verbonden, te kiezen en doet dit in overleg met één van de VHYP-supervisoren die
meteen de coaching voor het realiseren van de paper op zich neemt.
2. Wanneer de cursist de goedkeuring voor het thema van de eindpaper gekregen heeft, in overleg
met een VHYP-supervisor, bereidt hij een eerste draft van de geschreven tekst voor.
3. De cursist onderhoudt een regelmatig contact met zijn supervisor(en) die bepalen wanneer de
draftversie klaar is voor afwerking.
4. Eenmaal de paper wordt afgewerkt en opgestuurd, wordt deze ter evaluatie voorgelegd aan
twee leden van de opleidings- of erkenningscommissie. Indien de meningen van de evaluatoren
van de paper uiteenlopend zijn, kan een derde lector erbij gevraagd worden om een eindoordeel
over het niveau van de paper te geven.
5. Indien de cursist, nadat de paper positief geëvalueerd is, een volledig profiel van opleiding
(minimum 185 opleidingspunten CP + 15 CP’s bekomen voor paper) heeft, kan worden
overgegaan tot de definitieve erkenning die zal worden gekrachtigd op de jaarlijkse algemene
vergadering.

Plan van de Paper
Een paper is een document van ongeveer 8 à 10 bladzijden en bestaat uit de volgende rubrieken :

1. Voorwoord (1/2 bladzijde)
Uiteenzetting van het thema en de motivering van het gekozen onderwerp
2. Inleiding (1/2 bladzijde)
-

Introductie van het thema

-

Presentatie van de gestelde onderzoeksvragen (duidelijke probleemstelling)

-

Presentatie van de manier waarop de cursist het thema zal behandelen (werkwijze); bondige
weergave van de structuur van de paper (aan wat kan de lezer zich verwachten)
Noodzakelijke (werk)hypothesen (bijvoorbeeld m.b.t. de werkzaamheid van hypnose voor de
te behandelen problematiek)
Limieten van de analyse (wat wel, wat niet inbegrepen)

Korps

-

Context : het verhaal (problematiek van de patiënt die met hypnose zal worden behandeld) zo
objectief mogelijk beschrijven (dus vaststelbare elementen) .

-

Analyse : Korte voorstelling van de nodige theoretische modellen met verwijzing naar de juiste
referenties, die het begrijpen en het interpreteren van de geobserveerde fenomenen
bevorderen; deze theorieën helpen de cursist, los van eigen emoties of subjectieve indrukken,
die de behandelde problematiek losmaakt, om een verklaring te vinden voor de vastgestelde
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fenomenen, de verbanden te ontdekken die kunnen bestaan tussen de theorie en werkelijke
gebeurtenissen in de schoot van psychotherapie, en aanbevelingen te formuleren om aan de
verwoorde problematiek tegemoet te komen. Kortom die zullen helpen bij het zingeven.
-

Bij de voorstelling van een patiënt, zijn hulpvraag en zijn proces, horen minstens de
volgende delen in de beschrijving:

-

Situering van de therapie-setting (therapeutische model en context waarbinnen gewerkt wordt:
privépraktijk, ziekenhuis, groepspraktijk, enz.), aanmelding of verwijzing. De hulpvraag van de
cliënt.

-

Aard, frequentie, duur, geschiedenis van de klachten, hulpverleningsgeschiedenis en de impact
op en de coping met de klachten tot op heden. zoals de patiënt die presenteert en zoals de
therapeut inventariseert.

-

Hypotheses over de klachten: hoe het ontstaan en het voortbestaan van de klachten begrijpen
vanuit diverse perspectieven: biologisch-somatisch, gedrags-, cognitief, affectief, intrapsychisch,
context (systeem, netwerk, sociaal niveau) betekenisverlening, (waaraan worden de klachten
door de patiënt toegeschreven), (voor psychotherapeuten: eventueel psychopathologie).
Beschrijf de resources die de patiënt gebruikt(e): wat werkte in het verleden wel? en waarom nu
niet meer? Welke meetinstrumenten zoals b.v. vragenlijsten (voor en na de behandeling) werden
gebruikt?

-

Beschrijving van het behandelplan op basis van 2 à 3 overwegingen die de cursist/therapeut
maakt, het behandelingsplan en de keuze van de behandelingsstrategie, de methodiek en de
keuze van technieken. Geef indien mogelijk relevante theoretische kennis.

-

De verwerking van de volgende aandachtspunten (indien ze relevant zijn voor het proces):

-

a. Beschrijving van de trance-capaciteiten in de interactie tussen therapeut en patiënt, verloop
van de behandeling en overwegingen die besluiten tot het wijzigen van de behandeling.

-

b. Beschrijving van hoe hypnose in de behandeling is verlopen en op welke manier de
aandachtsprocessen van de patiënt zijn gericht (inductie- verdiepings- en deductiemethoden,
formeel en informeel). Illustratie structuur van sessies. Indien er bepaalde technieken bekend
zijn onder een naam (b.v. Flowers, armlevitatie, bergmetafoor van Alman), moet verwezen
worden naar de juiste referentie, de techniek moet echter niet opnieuw worden uitgelegd in de
paper.
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-

c. Beschrijving van de hypnotische interventies (suggesties, zelfcontroletechnieken) zoals die
binnen de trance-toestand werden gebruikt en waarom bepaalde keuze werd gemaakt en in
welke mate we aansluiten bij het model van de patiënt.

-

d. Beschrijving bij a. en b. de eventueel opgetreden weerstanden of complicaties en hoe die zijn
opgelost of aangepakt.

-

e. Beschrijf de niet-hypnotische interventies die in de behandeling gebruikt worden + motivatie

-

6. Beschrijf de effecten van de behandeling vanuit eigen evaluatie en die van de cliënt.

-

7. Beschrijf de specifieke kenmerken van de therapeutische relatie, evtl sterktes en valkuilen, en
hoe en welke plaats hypnotische interventies daarin hebben

Een theoretische analyse die duidelijk maakt hoe de geselecteerde modellen gebruikt zijn in de
loop van de psychotherapie (in plaats van de lezer dit zelf te laten ontdekken !), welk leerproces
er heeft plaatsgevonden op basis van de verkregen supervisie en welke de beperkingen zijn met
betrekking tot hun concrete toepassing op de realiteit.
Conclusie (1 bladzijde):
Geef enkele reflecties op de casus en wat volgens u de meerwaarde van de toepassing van hypnose
is. Welke leerervaringen heeft u daarmee opgedaan?
Herformuleren van de vraag
Evolutie tijdens de supervisie en visie-verruiming door inbreng tijdens de supervisie. Antwoorden op
de eerder (in de inleiding) gestelde vragen geven, enkele oplossingen voor de behandelde
problematiek of een reeks aanbevelingen te formuleren.

-

Bibliografie

-

Eventueel lexicon van de gebruikte concepten.
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Praktische richtlijnen in verband met de bladspiegel
-

Marges +/- 4 cm links en 2 cm rechts
Interlinie : 1,5
Lettertype : Times New Roman : 12
Lijning links en rechts (dubbele uitvulling)

CPs bij aanvaarding van de paper: 15 CPs
Comité erkenning VHYP psychotherapeuten
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