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BDSM & HYPNOSE (101)
Guilty (Met dank aan iedereen die het eerdere concept van commentaar heeft voorzien). Copyright: Creative Commons 
by-nc-nd. De meest recente versie van dit artikel is te vinden op: http://www.guiltied.com/cc

Inleiding
Sinds enige tijd is de belangstelling voor “hypnose” als spelvorm bezig aan een opmars in de 
Nederlandse BDSM-scene. Hoewel het in Nederland op dit moment nog maar om kleine groepjes 
gaat, is het in vooral Engelstalige landen een al veel bekendere spelvorm. Maar over hypnose 
bestaan ook veel misverstanden. Sommige mensen zien het verband met BDSM niet, of hebben 
juist overdreven verwachtingen van hypnose. Andere mensen vinden hypnose vooral eng of zelfs 
gevaarlijk (onzin!). In dit artikel wil ik mijn visie geven op de combinatie van BDSM en hypnose, 
en een en ander uitleggen over hypnose. Het artikel is bedoeld als een inleiding op het onderwerp, 
niet als instructiegids.

Ik wil daarbij beginnen met een misverstand weg te nemen: Hypnose is geen magisch middel om 
iemand onder dwang alles te laten doen wat je maar wil. Stage shows, en programma's als van 
Derren Brown doen soms anders geloven, maar daar gaat doorgaans wel een selectie van 
kandidaten aan vooraf. Maar met een bereidwillige partner zijn er best magische dingen te bereiken!

BDSM & Hypnose
Voor ik in verder in ga op het fenomeen hypnose, wil ik eerst iets zeggen over BDSM en hypnose. 
Waar zou je hypnose voor kunnen gebruiken?Als dat je niet aanspreekt, kun je immers stoppen met 
lezen :-)

Een van de mogelijkheden is het conditioneren van je partner. Denk bijvoorbeeld aan klaarkomen 
op commando. Of het laten aannemen van bepaalde houdingen op commando. Het aannemen van 
de houding wordt dan, door het toepassen van hypnose, een onbewust proces. Conditioneren is 
natuurlijk ook heel goed mogelijk zonder hypnose, maar in hypnose gaat het wel een heel stuk 
makkelijker en sneller. Voor het gebruiken van het commando, in hypnosejargon meestal de 
“trigger” genoemd, hoeft je partner overigens niet in hypnose te zijn. Het conditioneren gebeurt in 
hypnose, maar het commando werkt ook nadat je partner weer uit hypnose is. We noemen dit ook 
wel een post-hypnotische suggestie.

Een andere mogelijkheid is het spelen met zintuigen. Bijvoorbeeld het versterken of verzwakken 
van prikkels. Je kunt bijvoorbeeld iemand in hypnose de suggestie geven dat een zweep elke keer 
meer pijn gaat doen. Maar ook iemand hypnotisch gaggen (je kunt niet meer praten) of bonderen (je 
kunt je niet meer bewegen) behoort tot de mogelijkheden. De van stage shows bekende truc met de 
voodoo pop kan ook in BDSM-context prima worden gebruikt: alles wat de pop voelt, voelt de 
gehypnotiseerde ook, elke beweging die de hypnotiseur met de pop maakt, zal de gehypnotiseerde 
nadoen. Daar kun je je vast wel wat leuks bij voorstellen!

Ten derde kun je met hypnose rollenspellen veel levendiger maken. In plaats van een schoolmeisje 
te spelen, zou je je in hypnose ook helemaal echt dat schoolmeisje kunnen voelen. En je partner 
helemaal als die boze leraar zien. Hetzelfde geldt eigenlijk voor alle gangbare en denkbare vormen 
van kinky rollenspellen, of je nou een gevangenisscel van je slaapkamer wilt maken of jezelf in een 
zeerover wil omtoveren. Gebruik je fantasie!

Tenslotte zijn er mogelijkheden die meer aan de normale, therapeutische toepassingen van hypnose 
raken. Hypnose is een zeer geschikt instrument om met angsten te werken. In hypnose kan iemand, 
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onder begeleiding van de hypnotiseur, de oorzaak van zijn of haar angsten aanpakken, of angsten 
anders leren benaderen. Het is niet ondenkbaar dat hierdoor een harde grens, bijvoorbeeld bij 
“naalden” kan, verdwijnen. Als iemand moeite heeft met de overgave aan een dominant, zou je ook 
kunnen onderzoeken waar iemands belemmeringen zitten en die helpen verminderen of wegnemen. 
Uiteraard is voor dit soort toepassingen wel wat meer kennis van hypnotherapie nodig dan voor de 
andere voorbeelden.

Overigens, hypnose hoeft geenszins tot de sub beperkt te blijven. Als dominant zou je misschien 
ook best iets kunnen hebben aan hypnose. Een stukje extra zelfvertrouwen is nooit weg, en wat nu 
als jij als dominant die naalden doodeng vindt? Hypnose is een krachtig instrument voor 
persoonlijke groei!

Wat is hypnose?
Nog steeds aan het lezen? Dan is het nu tijd om iets meer in te gaan op het fenomeen hypnose. 
Hypnose is een staat of conditie waarbij de persoon in kwestie in hoge mate ontvankelijk is voor 
suggesties. Het is een toestand die uiterlijk op slaap kan lijken (vandaar de naam hypnose, van het 
Griekse woord hypnos), maar waarin men volledig bij bewustzijn en juist heel geconcentreerd is. 
Hypnose wordt ook wel geassocieerd met een hoge mate van ontspanning, maar ontspanning is niet 
per se noodzakelijk. Hypnose is een hele natuurlijke staat. Veel mensen gaan dagelijks in hypnose. 
Bijvoorbeeld wanneer ze helemaal in een film of boek opgaan, of er tijdens het autorijden achter 
komen dat ze zich van een stuk van de rit niets meer kunnen herinneren.

Een aantal misverstanden over hypnose blijven hardnekkig de ronde doen. Om er een paar te 
ontkrachten: Je kunt er niet “in blijven”. Als de hypnotiseur dood neer zou vallen, kom je gewoon 
weer uit hypnose. In het uiterste geval, val je in slaap... en word je weer wakker. Voor veel mensen 
is de trancebeleving overigens zo prettig dat ze geen haast hebben om eruit te komen. De 
hypnotiseur legt je ook niet zijn wil op en heeft geen super powers. Als iets echt helemaal tegen je 
principes is, zul je de suggesties van de hypnotiseur niet aannemen, en hoogstwaarschijnlijk uit 
hypnose komen. Je valt als je in hypnose gaat dus niet in slaap en je blijft in principe geheel bij 
bewustzijn.

Bijna iedereen kan “het”. Slechts een paar procent van de mensen is niet hypnotiseerbaar. Wel zijn 
sommige mensen beter in staat in hypnose te gaan dan anderen. Zij gaan makkelijker, en dieper, in 
hypnose dan anderen. Ook werkt niet elke manier om iemand te hypnotiseren bij iedereen. Het is 
soms even zoeken naar de meest geschikte techniek.

Hoe werkt hypnose?
Globaal bestaat een hypnosesessie uit een aantal fasen. Tijdens de inductie wordt iemand in 
hypnose gebracht. Tijdens de verdieping wordt de trance verder verdiept. Vervolgens worden er 
suggesties gegeven (waaronder eventueel post-hypnotische suggesties voor na de sessie). Tenslotte 
wordt iemand weer uit hypnose gehaald.

Er zijn talloze inductiemethoden om mensen te hypnotiseren, varierend van de vaak zeer langdurige 
“stel u voor dat u op een groene grazige weide ligt” progressieve relaxatie-inductie, tot supersnelle 
shock-inducties, en alles wat daar tussenin ligt. Er is niet een beste manier. Welke inductie je het 
beste kunt gebruiken hangt af van zowel de hypnotiseur (die de methode goed moet beheersen) en 
de gehypnotiseerde (bij wie de ene methode beter zal aanslaan dan de andere methoden).

Het verdiepen van de trance kan om diverse redenen wenselijk zijn. Bijvoorbeeld omdat iemand die 
niet heel diep in trance is, na verloop van tijd uit zichzelf in een nog minder diepe trance kan raken 
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of uit trance komen. Maar bovendien is voor sommige toepassingen, bijvoorbeeld het zien van 
dingen die er niet zijn, een veel diepere trance nodig dan voor andere dingen.

De suggesties kunnen uiteraard van alles zijn, zo heb je bijvoorbeeld suggesties voor tijdens de 
hypnosesessie (wat moet iemand nu voelen/doen/ervaren/etc), en post-hypnotische suggesties voor 
na het uit trance halen, bijvoorbeeld het klaarkomen of geil worden op commando. Dit is in feite de 
kern van de sessie, waar de “kinky-stuff' plaatsvindt.

Het uit trance halen is uiteraard een belangrijk onderdeel van de sessie. Je moet na de hypnosessie 
tenslotte wel weer goed kunnen functioneren en bijvoorbeeld auto kunnen rijden.

Veilig hypnotiseren
Hypnose zelf is heel veilig. Het is een heel natuurlijke staat die op zichzelf geen kwaad kan. Wel 
zijn sommige ernstige psychiatrische aandoeningen een contra-indicatie. Neem in dat geval eerst 
even contact op met je behandelend arts of psycholoog voor je gaat experimentern.

Wat je met hypnose doet kan natuurlijk wel gevaarlijk zijn. Wat je met hypnose doet kan varieren 
van een onschuldig bedspelletje tot heavy edge play en je zult dus – net als bij andere vormen van 
BDSM – vooraf afspraken moeten maken over wensen en grenzen op de manier die binnen je 
relatie past. Ook zul je zorgvuldig moeten formuleren en zorgen dat triggers niet per ongeluk af 
kunnen gaan. Als je iemand geil laat worden van een kopje thee drinken, is het bijvoorbeeld wel 
verstandig om ervoor te zorgen dat dat de volgende dag op het werk niet tot onbedoelde, vreemde 
resultaten leidt.

Beoefen hypnose daarom het liefst met iemand die je volledig vertrouwt. Sowieso zul je dan 
makkelijker en dieper in hypnose gaan, maar je kunt er dan ook meer van op aan dat die persoon 
geen gekke dingen met je gaat uithalen. Als je je laat hypnotiseren door bijvoorbeeld een mp3 van 
internet, verzeker jezelf er dan van tevoren van dat er geen ongewenste (stiekeme) suggesties in 
zitten. Er zijn bijvoorbeeld gevallen bekend van mp3's waarin suggesties zaten tot het aanschaffen 
van meer mp3's maar ook zou je post-hypnotische triggers geinstalleerd kunnen krijgen waar je niet 
op zit te wachten. Je kunt zo'n mp3 eerst zelf afluisteren zonder in trance te gaan, of iemand anders 
vragen de mp3 te screenen.

Ook kan bij hypnose een “abreactie” optreden, waarbij mensen zich naar voelen of heel emotioneel 
reageren terwijl ze in hypnose zijn. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren tijdens een spontane regressie 
waarbij mensen, zonder dat je daar een suggestie voor geeft, in een herinnering uit het verleden 
terechtkomen, en dat hoeft geen prettige herinnering te zijn. Hoewel de kans klein is dat je hier 
spontaan mee te maken krijgt, en het geen kwaad kan, is het voor de hypnotiseur wel goed om te 
weten hoe je hiermee moet omgaan (en wat je vooral niet moet doen).

Leren hypnotiseren
Leren hypnotiseren is niet moeilijk. Alleen al op YouTube zijn talloze filmpjes te vinden met 
demonstraties van inductiemethoden. Maar leren hypnotiseren zou meer moeten zijn dan dat. Je zult 
ook moeten leren hoe je effectief en veilig suggesties formuleert. Dat vergroot de kans op succes. Je 
zult ook moeten leren hoe je iemand goed uit trance haalt. En je zult moeten leren hoe je met 
spontane abreacties om moet gaan.

Het beste zou je hiervoor een workshop of cursus kunnen volgen. Er zijn hier en daar “eendaagse 
hypnosecursussen” die je al een hele aardige basis geven om zelf met de eenvoudigere kanten van 
hypnose te kunnen experimenteren. Vaak worden deze cursussen gegeven door bedrijven en trainers 
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die ook langere hypnose of NLP practitioner opleidingen verzorgen. Wil je meer de diepte in, dan is 
een cursus/opleiding hypnotherapie een aanrader. Deze lopen uiteen van 7 dagen (National Guild of 
Hypnotists) tot driejarige beroepsopleidingen.

Heb je die mogelijkheid om een cursus te volgen niet, dan kun je altijd op zoek gaan naar iemand in 
de scene die al de nodige kennis en ervaring heeft. Op Fetlife zijn diverse groepen over BDSM en 
hypnose te vinden, zoals Hypnose Nederland en Erotic Hypnosis waar je om advies kunt vragen. 
Lukt dat ook niet, ga dan in ieder geval op zoek naar een goed boek. Er zijn prima inleidingen te 
vinden over hypnose, zowel gericht op de meer therapeutische kanten als meer gericht op stage 
hypnose.

Heb je vragen of opmerking naar aanleiding van dit artikel, neem dan gerust contact met me op.

Bronnen:
NGH, Hypnotherapie: Opleiding tot gediplomeerd hypnotherapeut.

Omgaan met abreacties

Abreacties
Soms kan zich in hypnose een “abreactie” voordoen waarbij de gehypnotiseerde zich ineens naar of 
angstig voelt of in paniek raakt. Dit kan gebeuren door bepaalde suggesties. Bijvoorbeeld, je laat 
iemand zich voorstellen dat hij of zij heerlijk rustig op een warm strand ligt... en hij of zij is ooit 
getuige geweest van een verdrinking in zee. Of je brengt iemand terug naar jonge leeftijd, en er is 
net op die leeftijd iets naars gebeurd. Dan kunnen al die emoties weer bovenkomen. Maar een 
abreactie kan incidenteel ook volledig spontaan optreden.

Gebruiken of niet?
En hypnotherapeut kan doorgaans gebruik maken van zo'n abreactie voor het therapeutisch proces. 
Toch zou ik dat in een recreatieve hypnosesessie niet snel doen. Ik ben dan immers met iemand aan 
het spelen, maar ik heb doorgaans geen voorgesprek gehad over therapeutische toepassingen. 
Instemming daarvoor ontbreekt dus! Het is mijns inziens daarom beter om de abreactie te stoppen 
en iemand door te verwijzen naar een (andere) hypnotherapeut, of eventueel later, met expliciete 
instemming, de abreactie bewust opnieuw op te roepen. Ook bij therapeutische toepassingen, staat 
instemming voorop!

Omgaan met abreacties
Hieronder volgen een aantal tips voor het omgaan met abreacties[1].

• Laat je partner niet merken dat je bang bent. Blijf kalm, en laat dat ook merken in je stem. 
Ga indien nodig wel harder praten (als je partner aan het gillen is, bijvoorbeeld).

• Raak je partner niet aan. Ga bijvoorbeeld niet aan zijn schouders schudden en “wakker 
worden” roepen. Je loopt dan het risico dat je het nare gevoel ankert, waardoor het later 
onverwachts opnieuw kan opkomen wanneer iemand de schouders aanraakt. Bovendien is 
het niet prettig om in een keer bruut uit hypnose gehaald te worden!

• Geef de suggestie “het beeld vervaagt en je richt je op je ademhaling”[2]. Soms zul je die 
suggestie een aantal malen moeten herhalen.

• Nadat je de abreactie hebt gestopt kun je iemand verder kalmeren, daarna rustig uit hypnose 
halen, en troosten.
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[1] Gebaseerd op Gerald Kein, Abreaction Management
[2] Gerald Kein's "nine words": The scene fades and you tend to your breathing”.
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Elman inductie (met uitleg)
De Elman inductie is een snelle inductie (ongeveer 4 minuten) die iemand snel behoorlijk diep in 
hypnose kan brengen (somnambulisme). Ook zitten er een aantal tests in ingebouwd waarmee je 
kunt controleren hoe diep de trance is (en die bovendien helpen de hypnose te verdiepen). Het is 
bovendien een inductie waarin de partner veel meewerkt, en daarom niet snel eng is voor beginners. 
In dit artikel bespreek de onderdelen van een Elman inductie, helemaal aan het einde vind je de 
tekst nogmaals in zijn geheel. NB! Er zijn veel varianten van/op deze inductie, en dit is zeker niet 
de enige of beste manier.

Bij de Elman inductie zit de hypnotiseur meestal schuin voor zijn partner met het oog op het 
fractioneren en de hand-drop test. Vraag van tevoren toestemming je partner aan te raken tijdens de 
inductie voor de arm-drop test en eventueel het testen van analgesie door in de arm te knijpen.

(1) Ogen sluiten en ontspannen
In de eerste fase zorgt de hypnotiseur voor focus en ontspanning. Hij doet dit door zijn partner te 
vragen de ogen te sluiten en te doen alsof de igen niet meer open kunnen. De partner zal zich 
hierdoor concentreren, en de kritische factor wordt al enigszins omzeild door het doen alsof

Haal diep adem en hou je adem even vast... en adem uit. Nog een keer... haal diep adem en hou je 
adem even vast... en adem uit... en terwijl je uitademt sluit je je ogen en ontspan je jezelf.... Ontspan 
je ogen en de spieren om je ogen volledig. Stel je voor dat je je ogen niet meer open kunt doen en je 
oogleden zijn vastgeplakt met superlijm, stel je dat zo levendig mogelijk voor, en als je zover bent... 
probeer je je ogen te openen en overtuig je jezelf ervan dat ze dicht blijven.... probeer je ogen maar 
te openen en merk dat het niet lukt.
…Goed zo, stop maar met proberen en ontspan je ogen weer. Laat nu deze ontspanning door je hele  
lichaam gaan... van het topje van je hoofd, tot het puntje van je tenen.

(2) Fractioneren

In de tweede fase van de Elman inductie wordt de trance verdiept door fractioneren. De partner 
wordt een aantal keren uit trance gehaald, en weer opnieuw in trance gebracht. Dit gebeurt door de 
ogen herhaaldelijk te openen en weer te sluiten. De hypnotiseur beweegt hierbij zijn hand voor de 
ogen van zijn partner omhoog (bij ogen open) en omlaag (bij ogen dicht). Hiermee voorkomt hij dat 
zijn partner teveel wordt afgeleid door visuele informatie.

Zometeen ga ik je een paar keer vragen je ogen te openen, - en je ogen kunnen weer open - en ze 
weer dicht te doen... En elke keer dat je je ogen weer dicht doet, ontspan je je 10 keer meer en ga je  
10 keer dieper in trance.
Open je ogen.... en sluit je ogen weer.... ga 10 keer dieper in trance
Open je ogen.... en sluit je ogen weer.... 10x meer ontspannen... goed zo
(herhalen naar wens)

Als het goed is, is de toenemende ontspanning van de partner goed zichtbaar. Ook is het van belang 
dat de partner de instructies van de hypnotiseur goed opvolgt. Dat wil zeggen, de ogen pas open en 
dicht doet als de hypnotiseur dat zegt. Je kunt dit testen door een keer iets langer te wachten met 
“ogen dicht”. Worden de instructies niet goed opgevolgd, dan kan het verstandig zijn de inductie 
even af te breken, uit te leggen dat de instructies moeten worden opgevolgd, en opnieuw te 
beginnen.
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(3) Arm-drop test
De derde fase in de Elman inductie is de arm-drop test. Als het goed is, is de partner nu volledig 
ontspannen en worden instructies goed opgevolgd. Dit wordt nu getest door een aantal keer de arm 
op te tillen. De arm dient helemaal slap en ontspannen te zijn.

Zometeen ga ik je pols optillen. Als je mijn suggesties tot nu toe hebt gevolgd, zal je arm als ik je 
pols loslaat, helemaal slap naar beneden vallen. Help me niet, laat mij het werk maar doen. Laat je  
arm maar gewoon vallen. En elke keer dat je arm valt, ga je nog dieper en dieper in trance.
(Til pols op.... en laat pols vallen.... herhaal naar wens)

Ook hier geldt weer, als de partner meewerkt of tegenwerkt en de arm niet helemaal ontspannen is, 
is de test niet goed doorstaan en kan het nodig zijn een stap terug te gaan, of opnieuw te beginnen.

(4) Psychische ontspanning
De vierde fase breidt de fysieke ontspanning uit naar mentale ontspanning. De partner wordt 
gevraagd van 100 terug te tellen, dieper in hypnose te gaan, en na enkele cijfers de rest van de 
cijfers te vergeten. Na de”eye-catalepsy” van de eerste fase en de arm-drop test is deze fase ook een 
test. Als de partner in staat is de nummers te vergeten is aangetoond dat de trance verder verdiept is.

Goedzo. Je bent nu fysiek helemaal ontspannen... laten we daar psychische ontspanning aan 
toevoegen... Zometeen ga ik je vragen hardop terug te tellen vanaf honderd... Laat elk cijfer dat je 
noemt verdwijnen en je helpen mentaal te ontspannen. En omdat je mentaal steeds verder ontpant, 
zul je merken dat na een paar getallen, bijvoorbeeld bij 98 of 97, maar misschien ook eerder of 
later, de resterende getallen steeds vager worden en verdwijnen. Als dat gebeurt, laat het maar 
gebeuren en voel hoe goed dat voelt. Als alle getallen zijn verdwenen, zeg je dat.... Begin maar met 
tellen....

Tijdens het tellen kun je doorgaan met het geven van suggesties als “verdubbel de ontspanning” of 
“laat de cijfers maar vervagen”. Kijk niet vreemd op als het iets langer dan drie cijfers duurt. 
Sommige mensen halen de 80, maar ik heb maar een keer meegemaakt dat iemand tot de 0 terug 
telde.

Tot slot
Wanneer de Elman-inductie goed wordt gevolgd zal de partner aan het einde in somnambulisme 
zijn. De hypnotiseur weet dit, wanneer de tests goed zijn doorstaan. Omdat tranceniveaus 
schommelen, is het desalniettemin verstandig de inductie nog te vervolgen met een verdieping (bv. 
De lift of de roltrap). Wil je daarna testen of somnambulisme is bereikt, kun je dat doen door te 
testen voor analgesie. Geef de suggestie dat je partner in een van de armen geen enkele vorm van 
pijn voelt, en dat wat je ook met die arm doet, het een prettig gevoel zal zijn. Knijp vervolgens 
(eerst zachtjes, bij succes harder) in die arm. Wanneer je partner merkt dat het inderdaad geen pijn 
doet, is dit behalve een test ook een uitstekende convincer en de trance zal nog verder verdiept zijn.
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Tekst

(1)
Haal diep adem en hou je adem even vast... en adem uit. Nog een keer... haal diep adem en hou je 
adem even vast... en adem uit... en terwijl je uitademt sluit je je ogen en ontspan je jezelf.... Ontspan 
je ogen en de spieren om je ogen volledig. Stel je voor dat je je ogen niet meer open kunt doen en je 
oogleden zijn vastgeplakt met superlijm, stel je dat zo levendig mogelijk voor, en als je zover bent... 
probeer je je ogen te openen en overtuig je jezelf ervan dat ze dicht blijven.... probeer je ogen maar 
te openen en merk dat het niet lukt.

…Goed zo, stop maar met proberen en ontspan je ogen weer. Laat nu deze ontspanning door je hele 
lichaam gaan... van het topje van je hoofd, tot het puntje van je tenen.

(2)
Zometeen ga ik je een paar keer vragen je ogen te openen, - en je ogen kunnen weer open - en ze 
weer dicht te doen... En elke keer dat je je ogen weer dicht doet, ontspan je je 10 keer meer en ga je 
10 keer dieper in trance.

Open je ogen.... en sluit je ogen weer.... ga 10 keer dieper in trance
Open je ogen.... en sluit je ogen weer.... 10x meer ontspannen... goed zo

(herhalen naar wens)

(3)
Zometeen ga ik je pols optillen. Als je mijn suggesties tot nu toe hebt gevolgd, zal je arm als ik je 
pols loslaat, helemaal slap naar beneden vallen. Help me niet, laat mij het werk maar doen. Laat je 
arm maar gewoon vallen. En elke keer dat je arm valt, ga je nog dieper en dieper in trance.

(Til pols op.... en laat pols vallen.... herhaal naar wens)

(4)
Goedzo. Je bent nu fysiek helemaal ontspannen... laten we daar psychische ontspanning aan 
toevoegen... Zometeen ga ik je vragen hardop terug te tellen vanaf honderd... Laat elk cijfer dat je 
noemt verdwijnen en je helpen mentaal te ontspannen. En omdat je mentaal steeds verder ontpant, 
zul je merken dat na een paar getallen, bijvoorbeeld bij 98 of 97, maar misschien ook eerder of later, 
de resterende getallen steeds vager worden en verdwijnen. Als dat gebeurt, laat het maar gebeuren 
en voel hoe goed dat voelt. Als alle getallen zijn verdwenen, zeg je dat.... Begin maar met tellen....
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Hand drop inductie (met uitleg)
De hand drop inductie is een snelle inductie waarmee je iemand binnen een minuut in hypnose 
brengt. Net als veel andere snelle inducties werkt de hand drop methode met een stukje focus en een 
stukje verwarring, waarna de eerste suggestie (“slaap”) makkelijk door het onderbewuste 
geaccepteerd wordt.

Focus
Ga recht of schuin tegenover je partner zitten en je rechterhand naar voren, met de palm omhoog. 
Vraag je partner zijn hand op de jouwe te leggen. Vraag je partner om naar je voorhoofd te kijken en 
harder op je hand te duwen (en nog harder, en....). Op deze manier absorbeer je de aandacht van je 
partner.

Verwarring
Vraag je partner zijn ogen te sluiten (en eventueel nog een keer harder op je hand te drukken). 
Vervolgens trek je je hand weg en geeft de suggestie “slaap”. Het wegtrekken van je hand – wat 
nooit tot op de miliseconde nauwkeurig door je partner voorspeld kan worden – brengt je partner 
even in verwarring, waardoor de kritische factor wordt omzeild en de suggestie slaap makkerlijk 
wordt opgenomen.

Verdieping
Bij snelle inducties moet je gelijk na de inductie verder gaan met verdiepen. Je partner wordt wel 
snel in hypnose gebracht, maar niet heel diep, en kan daardoor ook snel weer uit hypnose komen. 
Een manier om te verdiepen is je hand op het hoofd van je partner leggen en rustig rondjes met het 
hoofd te draaien terwijl je de suggestie “ga dieper in hypnose, hoe dieper je gaat, hoe prettiger je je 
voelt, en hoe prettiger je je voelt,hoe dieper je gaat” te geven. Daarna kun je door met bijvoorbeeld 
de lift of de roltrap.

Tekst
Leg je hand op mijn hand en kijk naar mijn voorhoofd (wijs op plel net boven de ogen)
Duw maar harder... harder... harder....
Sluit je ogen.... duw nog harder....
[Trek je hand weg] Slaap!
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Trancediepte

Wat je met hypnose kunt doen is onder andere afhankelijk van hoe diep iemand in hynose is. 
Hoewel hypnose en trance strikt genomen niet hetzelfde zijn, spreken we hier voor het gemak van 
trancediepte. In een lichte trance kun je gemiddeld genomen minder spectaculaire dingen doen dan 
in een diepe trance, maar voor veel therapeutische toepassingen is een lichte trance voldoende.

Zes niveaus
Er zijn verschillende schalen die trancediepte in niveaus indelen. In dit artikel hanteer ik een een 
schaal met zes niveaus[1].

Niveau 1: Heel lichte hypnose, nog controle over de spieren. Een van de dingen die je op dit niveau 
kan is oogverstarring.
Niveau 2: Meer ontspanning. Armverstarring mogelijk.
Niveau 3: Nagenoeg geen controle meer over spieren. Gedeeltelijke gevoelloosheid voor pijn.
Niveau 4: Begin van geheugenverlies, gevoelloos maken door aanraking.
Niveau 5: Positieve hallucinaties (dingen zien die er niet zijn)
Niveau 6: Negatieve hallucinaties (dingen niet zien die er wel zijn)
Voor de meeste therapeutische toepassingen zijn de niveaus 1-3 al goed geschikt, maar voor 
sommige meer kinky toepassingen zul je dus al gauw een diepere hypnose nastreven.

Verdiepen
Het verdiepen van de hypnose kan door deepeners te gebruiken, zoals bijvoorbeeld de lift of de 
roltrap. Maar ook het gebruiken van convincers kan de trance verdiepen. Dat wil zeggen: als je een 
van de dingen doet die mogelijk zijn op het niveau waar je op dat moment zit, dan helpt dat je 
partner te overtuigen van het feit dat hij in hypnose is, en daardoor wordt de trance vedrer verdiept.

De Elman inductie maakt hier slim gebruik van (oogverstarring aan het begin van de inductie en het 
vergeten van cijfers aan het eind). Vaak doe ik bij een Elman inductie tussen de arm-drop test en het 
terugtellen in ook nog een armverstarring. Deze tests helpen de hypnotiseur de diepte van de 
hypnose te testen, maar ze verdiepen de hypnose dus ook. Win-win!

Ook bij andere inducties en verdiepers kun je deze testjes gebruiken om de trancediepte vast te 
stellen en tegelijkertijd de hypnose te verdiepen, bijvoorbeeld:

Armverstarring: laat iemand zijn arm naar voren steken en helemaal stram en stijf maken als een 
plank. Het kan helpen om een kort rukje aan de arm te geven. Test de verstarring door te proberen 
de arm naar beneden te duwen. De arm zal, als het goed is, “terugveren”. Je weet nu dat je niveau 2 
hebt bereikt en waarschijnlijk door de test op weg bent naar niveau drie.
Geheugenverlies testen door het terugtellen (Elman-inductie) of door een specifiek nummer te 
nummer vergeten (testen door sommetjes te doen). Maar je kunt iemand bijvoorbeeld ook een naam 
laten vergeten.
Analgesie (geen pijn voelen) of volledige gevoelloosheid. Maak een arm pijnvrij of volledig 
gevoelloos en knijp in vervolgens in die arm (zorg dat je vooraf toestemming vraagt!).
Hou er wel rekening mee dat een mislukte test (of een andere suggestie die niet pakt) het 
omgekeerde effect heeft: de hypnose zal hierdoor minder diep worden.

Niet constant
Trancediepte is niet constant, maar meer een golfbeweging. Het is dus verstandig om iets verder te 
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verdiepen dan het niveau dat je nodig hebt voor wat je wilt doen. Zo zorg je ervoor dat je partner 
ook op de toppen van de golfbeweging voldoende diep in hypnose is. Ook kan het zijn dat de diepte 
spontaan minder wordt. Het is dan nodig om tijdens de sessie een deepener in te lassen, om je 
partner weer op de gewenste diepte te krijgen.

Bronnen:
[1] NGH, opleiding hypnotherapie.

Ankeren

Door te ankeren koppel je een symbool of trigger aan een bepaalde staat (gemoedstoestand, gevoel). 
Hiermee kun je vervolgens die staat op elk gewenst moment oproepen. Van belang is dat je een 
anker kiest dat voldoende uniek is (en dus niet per ongeluk afgaat), zo intens mogelijk is. Maak bij 
voorkeur gebruik van een pure staat en versterk je anker door verschillende modaliteiten (beeld, 
geluid, gevoel) te ankeren [1]. Voor ankeren heb je niet per se hypnose nodig, maar ankeren gaat 
wel makkelijker en sterker in trance. Je kunt ankeren bij jezelf doen, of bij je partner. Ook de trigger 
kan iets zijn dat je zelf kunt afvuren, of iets dat je partner kan afvuren.

Ankeren met NLP
Om (zonder formele hypnose) te ankeren ga je alsvolgt te werk[1]

Selecteer een staat en een anker/trigger
1. Roep de staat op; Stel je een situatie waarin je de gewenste staat had zo levendig mogelijk 

voor, met al het beeld, geleuid, gevoel, geuren etc. die daarbij horen.
2. Calibreer (als je bij een ander ankert, zorg ervoor dat je zeker weet dat de ander zo goed 

mogelijk de staat die je wilt ankeren heeft opgeroepen).
3. Anker de staat; Wanneer het gevoel het meest intens is, anker je de staat door de trigger te 

gebruiken (bijvoorbeeld door de gewenste plek op het lichaam aan te raken). Voortaan help 
het aanraken van deze plek om de staat op te roepen.

4. Test; Denk aan toekomstige situaties waarin je je anker zou gebruiken, en neem je voor dat 
ook daadwerkelijk te doen.

Je kunt de eerste vier stappen een aantal maal herhalen om het anker te versterken. Doe dan een 
break state na het ankeren (even aan iets heel anders denken). Ankers moet je wel onderhouden. 
Gebruik het anker niet voor andere dingen en versterk je anker door regelmatig wanneer je in de 
gewenste staat bent, het anker opnieuw af te vuren. Ook kun je je anker versterken door 
bovenstaande procedure te herhalen.

Ankeren in hypnose
Ankeren in hypnose gaat in principe hetzelfde. Door de trance is het makkelijker om de gewenste 
staat intens op te roepen, en het anker zal beter werken. Eventueel kun je het ankeren nog aanvullen 
met een expliciete post-hypnotische suggestie (“en elke keer dat ik [trigger] zul je teruggaan naar 
deze staat”).

Voorbeeld (met hypnose)
Het voorbeeld koppelt de staat "geil" van de gehypnotiseerde aan het knippen met de vingers door 
de hypnotiseur.

[Breng je partner in hypnose met een inductie en deepener naar keuze]
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[Roep de staat op]

Stel jezelf een situatie voor waarin je ontzettend geil was. Lukt dat? Stel je die situatie zo levendig 
mogelijk voor. Zie wat je toen zag... hoor wat je toen hoorde... ruik wat je toen rook... maak alles zo 
levendig mogelijk alsof je weer helemaal in die situatie bent.
[Wanneer de staat het meest intens is, knip in je vingers, en geef post-hypnotische suggestie]

Elke keer dat ik in mijn vingers knip, zowel nu als na deze sessie, zul je weer net geil worden als nu.  
En elke extra keer dat ik in mijnvingers knip, zul je die geilheid zelfs verdubbelen, zodat je telkens 
geiler wordt, naarmate ik vaker in mijn vingers knip.
[Break state]

Laat het beeld nu maar vervagen.
[herhaal naar wens vanaf het oproepen van de staat]

[Test: door tijdens de hypnosesessie in je vingers te knippen, gevolgd door een break state]

[Maak je partner wakker]

Referenties
[1] Shlomo Vaknin, The Big Book of NLP,: 200+ Patterns Methods & Strategies of Neuro 
Linhuistic Programming, Anchoring

Wakker maken
Vergeet niet iemand ook weer uit hypnose te halen. Dit doe je makkelijk met de volgende tekst:

Zometeen tel ik tot 3 en dan benje weer helemaal wakker, fris en alert. Een... twee... drie...
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