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Studieplan masterclass Hypnobirthing Basis 
Hypnotherapie wordt geschaald onder de complementaire geneeswijzen. Hypnotherapie is een zeer 
effectieve therapeutische techniek die wordt ingezet voor fysieke, psychische en psychosomatische 
doeleinden. Hypnose wordt gebruikt om ongewenste overtuigingen te vervangen en ultieme 
ontspanning te kunnen bewerkstelligen. 

De masterclass Hypnobirthing Basis is een vervolg op de opleiding tot Internationaal Register 
Hypnotherapeut. Om de materclass Hypnobirthing te kunnen volgen, dient de cursist minimaal de 
Basiscursus Hypnose & Hypnosetechnieken te hebben gevolgd. Dit is noodzakelijk om de vaktermen 
en de basisbeginselen van hypnose te kunnen begrijpen en toepassen. Hypnobirthing is een 
specifieke vorm van hypnotherapie, van toepassing op aanstaande ouders en/of begeleiders van de 
bevalling. 

Masterclass in scholings- en therapiecentrum Hypnoworld 
Hypnoworld is op 10 november 2008 opgericht en ingeschreven in het handelsregister van Kamer 
van Koophandel door J.A.H. van den Munckhof. Hypnoworld is onderdeel van Hypnose Centrum 
Nederland, een scholings- en therapiecentrum. Dortie Gielen is sinds 2017 “verbonden” aan het 
Hypnose Centrum Nederland en voert o.a. vanuit Haarlem haar praktijk voor hypnosesessies en 
verzorgt binnen Hypnoworld een aantal lessen en masterclasses (ingeschreven in het handelsregister 
van Kamer van Koophandel onder nummer 34286519). Jorrit de Feber is sinds 2017 “verbonden” aan 
het Hypnose Centrum Nederland en voert o.a. vanuit Almere zijn praktijk voor hypnosesessies en 
verzorgt binnen Hypnoworld een aantal lessen en masterclasses (ingeschreven in het handelsregister 
van Kamer van Koophandel onder nummer 69431922). De scholings- en therapieruimtes bevinden 
zich in het Hypnose Centrum Nederland aan de Heinz Moormannstraat 1a, 5831 AS Boxmeer en op 
decentrale locaties in Nederland. Hypnoworld is CRKBO en ISO 9001:2015 gecertificeerd. 

Doel van de masterclass 
De masterclass Hypnobirthing Basis is bedoeld voor hypnotherapeuten die minimaal de opleiding 
Basisbeginselen van Hypnose hebben gevolgd en die aanstaande ouders en begeleiders willen 
ondersteunen bij een soepele, mooie bevallingservaring. Een masterclass die een hele andere, blije 
kant van hypnotherapie belicht waarin je mensen vooral leert om te ontspannen en vol vertrouwen 
naar de bevalling toe te leven. Door te ontspannen en te vertrouwen, kunnen ouders flexibel omgaan 
met onverwachte situaties. Wat centraal staat is het mooie, positieve gevoel waarmee zij later 
terugkijken op de bevalling. Als hypnotherapeut lever je een essentiële bijdrage aan deze ervaring.  
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Overzicht lesstof Hypnobirthing 
De lesstof is voor een groot deel gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek omtrent het verloop van 
bevallingen. Aangevuld met jarenlange ervaringen van verloskundigen en medici op gebied van 
fysieke, psychische en hormonale aspecten van een bevalling. 

De Masterclass Hypnobirthing bestaat uit 2 delen; een basis masterclass en een masterclass voor 
gevorderden. 

De basiscursus omvat 2 lesdagen met een totaal van 16 DCU (Docent Contact Uren). De 
gevorderdencursus omvat eveneens 2 lesdagen met een totaal van 16 DCU. De mogelijkheid wordt 
aan (oud)cursisten geboden om contact met mij op te nemen voor het vragen van advies dan wel 
overleggen op welke manier om te gaan met in hun praktijk voorkomende issues/situaties.  

Opleidingsniveau  

Het opleidingsniveau van de masterclass Hypnobirthing is MBO conform. Als vooropleiding is 
minimaal de basismodule Hypnose- en Hypnosetechnieken vereist.  

Voor wie?  

De masterclass Hypnobirthing is zeer geschikt voor cursisten die de opleiding tot Hypnotherapeut 
hebben afgerond en zich verder willen verdiepen in de specifieke methode van deze masterclass en 
zo ook aanstaande ouders optimaal van dienst kunnen zijn. De masterclass is met name geschikt  
voor hypnotherapeuten die inmiddels een eigen praktijk zijn gestart en een zo breed mogelijk 
werkveld willen ontwikkelen om mensen te helpen. Affiniteit met kinderen, geboorte en alles 
daaromheen is uiteraard een vereiste. 

Onderwerpen Masterclass Basis: 
• De toepassing van hypnose bij aanstaande ouders 
• Veel voorkomende angsten en verhalen rond bevallingen 
• Angsten omvormen naar positieve affirmaties 
• Oefenen met zelfhypnose  
• Het maken van positieve affirmaties  
• Ademhaling 
• Het plaatsen van ankers  
• Pijnreductie 
• De rol van hormonen tijdens de bevalling 
• Het begeleiden van de ontspanningshypnose 
• Voorbereiding op en uitvoering van de cursus voor ouders 
• Belangrijkste do’s en don’ts voor communicatie met aanstaande ouders 
• Doornemen cursusmateriaal, werkboek en audio’s 
• Richtlijnen rond medische indicaties en doorverwijzen 

Studiebelasting 
Het aantal docent contacturen (DCU) is 2 x 8 uur voor de basis masterclass. 

Daarnaast zal de cursist zelf de inrichting, organisatie en uitvoering van zijn/haar cursus moeten 
voorbereiden met behulp van de geleverde cursusmaterialen. 



Aanbevolen literatuur 
Elke cursist krijgt een uitgebreid cursusboek inclusief oefeningen en audio’s ter beschikking. Het 
verdient aanbeveling deze meerdere malen te bestuderen. Daarnaast is het raadzaam om video’s en 
artikelen te lezen (op internet) over bevallingen. Hieruit wordt inzicht verkregen in veel 
voorkomende complicaties, angsten en overtuigingen die in de cursussen ter sprake zullen komen. 
Tevens raakt men met deze informatie bekend met het verloop van de fases van een bevalling en de 
specifieke momenten waarop hypnose en ademhaling relevant zijn. 

Kwaliteitsbewaking 
Hypnoworld hecht veel waarde aan juiste voorlichting en de kwaliteit van haar opleidingen. 
Hypnoworld heeft er derhalve voor gekozen om zich te conformeren aan de eisen zoals gesteld voor 
inschrijving in het Centraal Register Korte Beroepsopleidingen (CRKBO). De kwaliteitscode voor 
opleidingsinstituten voor kort beroepsonderwijs richt zich op de volgende beginselen: 1. 
Zorgvuldigheidsbeginsel 2. Rechtszekerheidsbeginsel 3. Kenbaarheidsbeginsel 4. 
Redelijkheidsbeginsel 5. Betrouwbaarheidsbeginsel 

Het e.e.a. vertaalt zich in de volgende uitingen: - Heldere, betrouwbare informatieverstrekking; juiste 
voorlichting op de website van hypnoworld.nl omtrent de inhoud van de aangeboden 
cursussen/opleidingen. - Vakinhoudelijke kennis van de docenten; onze docenten zijn meervoudig 
gecertificeerd en werkzaam in een eigen praktijk. Met alle docenten vindt ten minste eenmaal per 6 
maanden een evaluatiegesprek plaats. Docenten werken met een docenteninstructie waarin 
geregeld wordt hoe en op welke wijze de docent gebruik zal maken van de leermiddelen. Docenten 
houden hun vakinhoudelijke kennis op peil, of breiden deze uit door zelf opleidingen te volgen. Alle 
docenten beschikken over het diploma HBO Psychosociale Basiskennis (Plato normen). -Opleidingen 
zullen worden geëvalueerd aan de hand van digitale enquêteformulieren. Doel hiervan is continue 
verbeteringen door te voeren teneinde aan de verwachtingen kunnen voldoen die de cursist stelt aan 
de opleiding of deze zelfs te overtreffen en niet beroepsblind te worden. -Duidelijke algemene 
voorwaarden waarin de rechten, maar ook de plichten van cursist en opleidingsinstantie vermeld 
staan. Om de kwaliteit te waarborgen en zo mogelijk te verbeteren, is Hypnoworld ISO 9001:2015 
gecertificeerd. 
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Studieplan Masterclass Hypnobirthing Gevorderden 
Hypnotherapie wordt geschaald onder de complementaire geneeswijzen. Hypnotherapie is een zeer 
effectieve therapeutische techniek die wordt ingezet voor fysieke, psychische en psychosomatische 
doeleinden. Hypnose wordt gebruikt om ongewenste overtuigingen te vervangen en ultieme 
ontspanning te kunnen bewerkstelligen. 

De masterclass Hypnobirthing Gevorderden is een vervolg op de opleiding tot Internationaal Register 
Hypnotherapeut. Om de materclass Hypnobirthing te kunnen volgen, dient de cursist minimaal de 
Basiscursus Hypnose & Hypnosetechnieken te hebben gevolgd en de Masterclass Hypnobirthing 
Basis. Dit is noodzakelijk om de vaktermen en de basisbeginselen van hypnose te kunnen begrijpen 
en toepassen. Hypnobirthing is een specifieke vorm van hypnotherapie, van toepassing op 
aanstaande ouders en/of begeleiders van de bevalling. 

Masterclass in scholings- en therapiecentrum Hypnoworld 
Hypnoworld is op 10 november 2008 opgericht en ingeschreven in het handelsregister van Kamer 
van Koophandel door J.A.H. van den Munckhof. Hypnoworld is onderdeel van Hypnose Centrum 
Nederland, een scholings- en therapiecentrum. Dortie Gielen is sinds 2017 “verbonden” aan het 
Hypnose Centrum Nederland en voert o.a. vanuit Haarlem haar praktijk voor hypnosesessies en 
verzorgt binnen Hypnoworld een aantal lessen en masterclasses (ingeschreven in het handelsregister 
van Kamer van Koophandel onder nummer 34286519). ). Jorrit de Feber is sinds 2017 “verbonden” 
aan het Hypnose Centrum Nederland en voert o.a. vanuit Almere zijn praktijk voor hypnosesessies en 
verzorgt binnen Hypnoworld een aantal lessen en masterclasses (ingeschreven in het handelsregister 
van Kamer van Koophandel onder nummer 69431922). De scholings- en therapieruimtes bevinden 
zich in het Hypnose Centrum Nederland aan de Heinz Moormannstraat 1a, 5831 AS Boxmeer en op 
decentrale locaties in Nederland. Hypnoworld is CRKBO en ISO 9001:2015 gecertificeerd en een 
erkend UWV leerbedrijf. 

Doel van de Masterclass Hypnobirthing Gevorderden 
De Masterclass Hypnobirthing is bedoeld voor hypnotherapeuten die minimaal de opleiding 
Basisbeginselen van Hypnose hebben gevolgd en de Masterclass Hypnobirthing Basis en die 
aanstaande ouders en begeleiders willen ondersteunen bij een soepele, mooie bevallingservaring. 
Een masterclass die een hele andere, blije kant van hypnotherapie belicht waarin je mensen vooral 
leert om te ontspannen en vol vertrouwen naar de bevalling toe te leven. Door te ontspannen en te 
vertrouwen, kunnen ouders flexibel omgaan met onverwachte situaties. Wat centraal staat is het 
mooie, positieve gevoel waarmee zij later terugkijken op de bevalling. Als hypnotherapeut lever je 
een essentiële bijdrage aan deze ervaring. In deze Masterclass leer je de medisch- inhoudelijke 
aspecten van een bevalling en krijg je informatie over communicatie, marketing en communicatie 
van de cursus Hypnobirthing voor aanstaande ouders. 
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Overzicht lesstof Hypnobirthing 
De lesstof is voor een groot deel gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek omtrent het verloop van 
bevallingen. Aangevuld met jarenlange ervaringen van verloskundigen en medici op gebied van 
fysieke, psychische en hormonale aspecten van een bevalling. 

De gevorderdencursus omvat 2 lesdagen met een totaal van 16 DCU (Docent Contact Uren). De 
mogelijkheid wordt aan (oud)cursisten geboden om contact met mij op te nemen voor het vragen 
van advies dan wel overleggen op welke manier om te gaan met in hun praktijk voorkomende 
issues/situaties.  

Onderwerpen Masterclass Gevorderden 
• Fases van de bevalling 
• Houdingen tijdens de bevalling 
• Verhalen van deskundigen 
• Medische indicaties en hoe daarmee om te gaan 
• Het belang van leefstijl, voeding en beweging 
• Het geboorteplan op basis van de BRAINS techniek 
• De geboorte-omgeving 
• Hoe zelfhypnose en affirmaties toe te passen in de kraamtijd 
• Marketing en verkoop van de cursus 
• Communicatie met cursisten 
• Omgaan met diverse typen cursisten en hun verwachtingen  
• Financiën en administratie 

Opleidingsniveau  

Het opleidingsniveau van de masterclass Hypnobirthing is MBO conform. Als vooropleiding is 
minimaal de basismodule Hypnose- en Hypnosetechnieken vereist.  

Voor wie?  

De masterclass Hypnobirthing Gevorderden is zeer geschikt voor cursisten die de opleiding tot 
Hypnotherapeut hebben afgerond en de Masterclass Hypnobirthing Basis hebben gevolgd en die zich 
verder willen verdiepen in dit boeiende onderwerp. Door het volgend van deze Masterclass zijn zij 
van grote toegevoegde waarde voor de aanstaande ouders. Daarnaast zijn zij in staat om de cursus 
op een professionele, aantrekkelijke manier te presenteren, voorbereiden en geven. De Masterclass 
is met name geschikt  voor hypnotherapeuten die inmiddels een eigen praktijk zijn gestart en een zo 
breed mogelijk werkveld willen ontwikkelen om mensen te helpen. Affiniteit met kinderen, geboorte 
en alles daaromheen is uiteraard een vereiste. 

Studiebelasting 
Het aantal docent contacturen (DCU) is 2 x 8 uur voor de Masterclass Gevorderden. 

Daarnaast zal de cursist zelf de inrichting, organisatie en uitvoering van zijn/haar cursus moeten 
voorbereiden met behulp van de geleverde cursusmaterialen. 



Aanbevolen literatuur 
Elke cursist krijgt een uitgebreid cursusboek inclusief oefeningen en audio’s ter beschikking. Het 
verdient aanbeveling deze meerdere malen te bestuderen. Daarnaast is het raadzaam om video’s en 
artikelen te lezen (op internet) over bevallingen. Hieruit wordt inzicht verkregen in veel 
voorkomende complicaties, angsten en overtuigingen die in de cursussen ter sprake zullen komen. 
Tevens raakt men met deze informatie bekend met het verloop van de fases van een bevalling en de 
specifieke momenten waarop hypnose en ademhaling relevant zijn. 

Kwaliteitsbewaking 
Hypnoworld hecht veel waarde aan juiste voorlichting en de kwaliteit van haar opleidingen. 
Hypnoworld heeft er derhalve voor gekozen om zich te conformeren aan de eisen zoals gesteld voor 
inschrijving in het Centraal Register Korte Beroepsopleidingen (CRKBO). De kwaliteitscode voor 
opleidingsinstituten voor kort beroepsonderwijs richt zich op de volgende beginselen: 1. 
Zorgvuldigheidsbeginsel 2. Rechtszekerheidsbeginsel 3. Kenbaarheidsbeginsel 4. 
Redelijkheidsbeginsel 5. Betrouwbaarheidsbeginsel 

Het e.e.a. vertaalt zich in de volgende uitingen: - Heldere, betrouwbare informatieverstrekking; juiste 
voorlichting op de website van hypnoworld.nl omtrent de inhoud van de aangeboden 
cursussen/opleidingen. - Vakinhoudelijke kennis van de docenten; onze docenten zijn meervoudig 
gecertificeerd en werkzaam in een eigen praktijk. Met alle docenten vindt ten minste eenmaal per 6 
maanden een evaluatiegesprek plaats. Docenten werken met een docenteninstructie waarin 
geregeld wordt hoe en op welke wijze de docent gebruik zal maken van de leermiddelen. Docenten 
houden hun vakinhoudelijke kennis op peil, of breiden deze uit door zelf opleidingen te volgen. Alle 
docenten beschikken over het diploma HBO Psychosociale Basiskennis (Plato normen). -Opleidingen 
zullen worden geëvalueerd aan de hand van digitale enquêteformulieren. Doel hiervan is continue 
verbeteringen door te voeren teneinde aan de verwachtingen kunnen voldoen die de cursist stelt aan 
de opleiding of deze zelfs te overtreffen en niet beroepsblind te worden. -Duidelijke algemene 
voorwaarden waarin de rechten, maar ook de plichten van cursist en opleidingsinstantie vermeld 
staan. Om de kwaliteit te waarborgen en zo mogelijk te verbeteren, is Hypnoworld ISO 9001:2015 
gecertificeerd. 
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