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STUDIEPLAN MASTERCLASS over Chronische Angst en Angststoornissen in 
hypnotherapiepraktijk 

Inleiding: 

Hypnose therapie kan geschaald worden onder de alternatieve/ complementaire 
geneeswijzen. Hypnose therapie is een zeer effectieve therapeutische techniek en methode 
en kan ingezet worden ter behandeling van fysieke, psychische en psychosomatische 
klachten. Hypnose wordt gebruikt om aangeleerd, ongewenst gedrag, dat tijdens het 
dagelijkse leven obstakels oplevert blijvend te veranderen. 

De masterclass chronische Angst en angststoornissen in de hypnotherapiepraktijk is een 
vervolg op de opleiding tot Internationaal Register Hypnotherapeut. Om aan de masterclass 
chronische Angst en angststoornissen in hypnotherapiepraktijk te kunnen deelnemen dient 
de cursist minimaal de Basiscursus Hypnose & Hypnosetechnieken of gelijkwaardig gevolgd 
te hebben en vervolgens de masterclass Stressmanagement toepassen in de hypnotherapie 
praktijk. Dit is noodzakelijk om de vaktermen en de basisbeginselen van hypnose en van 
stress te kunnen begrijpen en gebruiken. 

In de Masterclass Chronische Angst en Angststoornissen in hypnotherapiepraktijk leren de 
deelnemers alles over de fysieke Angststoornissen; o.a. paniekstoornis, straatvrees, 
(sociale) fobie, dwangstoornis, piekerstoornis, hypochondrie of ingebeelde lelijkheid. 
Vervolgens komen de begeleiding en interventies in gedrag en andere factoren die 
duurzaam herstel bevorderen aan bod 

 

Masterclass(es) 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. 

Angelique (J.H.M.) Elens-Peeters sinds 2014 “verbonden” aan het Hypnose Centrum 
Nederland en voert vanuit Meijel en Maasbracht haar praktijk voor hypnosetherapie en 
counseling en verzorgt binnen Hypnoworld een aantal lessen en masterclasses 
(ingeschreven in het handelsregister van Kamer van Koophandel medio 2010 als maar dd 
01-10-2020 omgezet naar een BV (KvK-nummer78500958:). 

De scholings- en therapieruimtes bevinden zich in het Hypnose Centrum Nederland aan de 
Heinz Moormannstraat 1a, 5831 AS Boxmeer. Hypnoworld is CRKBO en ISO 9001:2015 
gecertificeerd. 

  



Doel van de masterclass Chronische Angst en Angststoornissen in 
hypnotherapiepraktijk 

Je volgt de Nederlandstalige masterclass chronische Angst en angststoornissen in 
hypnotherapiepraktijk als je minimaal de opleiding Basisbeginselen van Hypnose gevolgd 
hebt en je zo begaan bent met mensen dat hen zo optimaal mogelijk wilt begeleiden. Angst 
is een heel groot probleem en heeft effect op lichamelijk, sociaal en psychisch vlak. 1 op de 
5 mensen heeft last van angsten en fobieën. 

Leerdoelen 

De hypnotherapeut: 

• Weet wat angst nu precies is en hoe angststoornissen ontstaan 
• Weet wat een fobie is en hoe deze ontstaan 
• Kent belangrijke risicogroepen en factoren zoals Introversie, perfectionisme, 

basisveiligheid, eenzaamheid, life-events 
• Leert de kijk op angst vanuit psychosociaal- en biologisch perspectief vanuit de 

psycho-neuro-endocrinologie 
• Herkent de verschillende reacties in fight, flight en freeze 
• Leeft over de fysiologie van angst (het brein, hormonaal, autonome zenuwstelsel) 
• Leert wat chronische angst inhoudt 
• Leert de overeenkomsten en de verschillen tussen stress en angst 
• Herkent angstklachten aan de hand van symptomen 
• Is bekend met de invloed van inspanning, ontspanning, vermoeidheid, schaamte, 

zelfvertrouwen, gevoelsbeïnvloeding, persoonlijke effectiviteit 
• Kent de basis van angstmanagement 

 
 

  



Overzicht lesstof Masterclass chronische Angst en angststoornissen in 
hypnotherapiepraktijk 

De lesstof welke aan bod komt in de Masterclass chronische Angst en angststoornissen in 
hypnotherapiepraktijk is grotendeels gebaseerd op de kennis van de opleiding tot 
psychosociaal counselor en de basis van de psycho-neuro-immunologie. Samen met mijn 
jarenlange ervaring als Coach/counselor, CSR-therapeut en hypnotherapeut. Maar ook 
diverse door mij gevolgde cursussen en opleidingen en mijn eigen jarenlange ervaring van 
het verzorgen van hypnosesessies bij mensen met chronisch angstproblematiek waardoor 
het mogelijk is om ook veel voorbeelden en valkuilen uit de praktijk aan te halen. Ook mijn 
opleiding tot verpleegkundige A en het daarna gedurende 20-jaar werkzaam te zijn geweest 
in verschillende ziekenhuis in de wereld, waar ik ook geruime tijd op de trauma afdeling heb 
gewerkt, hebben bijgedragen aan de kennis die ik nu in kan zetten tijdens mijn sessies en 
lessen. 

De cursus omvat 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 is MBO+. Als vooropleiding is minimaal de 
basismodule Hypnose- en Hypnosetechnieken vereist.  

Voor wie? 

De masterclass chronische Angst en angststoornissen in hypnotherapiepraktijk is zéér 
geschikt voor: 
- cursisten die de opleiding tot Hypnotherapeut hebben afgerond en zich verder willen 
verdiepen in de specifieke methode van deze masterclass. 
- mensen die inmiddels een eigen praktijk zijn gestart en zo veel mogelijk tools n kennis om 
mensen te helpen tot hun beschikking willen hebben. 
- hypnotherapeuten die ook problemen en issues willen aanpakken welke niet direct op de 
voorgrond liggen. Waardoor de client beter en met meer kennis kan worden ondersteunt 



Deze masterclass is zeer geschikt voor hypnotherapeuten die hun opleiding tot 
Hypnotherapeut afgerond hebben en zich willen verdiepen in de chronische 
angstproblematiek. Je leert hoe het angstsysteem werkt en waarom het dat doet, Welke 
angst- en angst gerelateerde klachten er kunnen zijn. Hoe je dit uitlegt aan de client en wat 
je als hypnotherapeut hierin kunt betekenen. 

Masterclass Chronische Angst en Angststoornissen in hypnotherapiepraktijk 

Inhoud: 

• Angststoornissen 
• Fobieën 
• Chronische Angst 
• Angst vanuit meerdere perspectieven bekeken 
• De fysiologie van angst 
• De facetten van invloed van angst in het leven 
• Overspanning en Depressie 
• Loslaten van de angst 
• Hoe kennis en inzichten te integreren en een behandeling met directe hypnotherapie 
• Cliënten informeren en adviseren om herhalingen van angst en angst gerelateerde 

patronen te voorkomen 
• Een aantal scripts en tips hiervoor 

 

 

 

 

 

  



Studiebelasting 

Het aantal docent contacturen (DCU) is 16 uren. 

Aanbevolen lectuur 

Het verdient aanbeveling om het boek “ De angst de baas” te lezen na het volgen van de 
Masterclass Chronische Angst en Angststoornissen in hypnotherapiepraktijk. Ook de 
syllabus welke de cursist ontvangt bij inschrijving van deze Masterclass in de periode na de 
masterclass nogmaals goed door te nemen. Alles zal dan door de masterclass veel 
duidelijker zijn. Mochten er nog vragen zijn nadat de cursist dit gedaan heeft kan hij/zij altijd 
contact opnemen worden voor uitleg. 

  



Kwaliteitsbewaking 

Hypnoworld hecht veel waarde aan juiste voorlichting en de kwaliteit van haar opleidingen. 
Hypnoworld heeft er daarom 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 over 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 om 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. 

 


