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Bij ratten kunnen astma-aanvallen ook ontstaan zonder

een antigeen of prikkelende stof. Door middel van een

audiovisuele prikkel kunnen ze worden geconditioneerd

mestcelprotease 2 in de slijmvliescellen uit te laten

scheiden. Het centraal zenuwstelsel blijkt de uitschei-

ding te regelen van deze allergiemediator, die alleen in

de mestcellen voorkomt. (11,12)

Hypnose bij astma
Hypnotische technieken beïnvloeden bewustzijn, per-

ceptie, herinnering en gedrag en kunnen hierdoor hel-

pen het psychisch functioneren te verbeteren en het

beloop van medische aandoeningen positief te veran-

deren. Patiënten hebben verschillende graden van hyp-

notiseerbaarheid, waarbij 5-10% zeer gevoelig is voor

hypnotische suggestie en 25-30% minimaal, het posi-

tieve effect van hypnose is hiermee gecorreleerd.

Kinderen tussen de leeftijd van 9 en 12 jaar lijken het

best hypnotiseerbaar. (13)

Aanbevelingen voor het gebruik van hypnose bij astma

zijn vaak gebaseerd op casuïstiek. (14,15, 16)

Geblindeerde studies zijn door de aard van hypnose

niet mogelijk. In een aantal gerandomiseerde gecon-

troleerde prospectieve studies is het positieve effect

van hypnose op astmatische klachten wel duidelijk

beschreven. (13, 17, 18, 19, 20, 21)

De grootste studie betreft 252 patiënten met astma.

De deelnemers aan de hypnosegroep kregen geduren-

de een jaar maandelijks een sessie, waarin zelfhypnose

werd geleerd en waarin ze directe suggesties kregen

dat hun ademhaling vrij zou worden en blijven. De

controlegroep kreeg maandelijks ontspanningsoefenin-

gen. In beide groepen verbeterden de symptomen; in

de hypnosegroep was significant minder piepen en

medicijngebruik. Het effect bij vrouwen was groter dan

bij mannen en ervaren behandelaars hadden significant

betere resultaten. (17)

Ewer (18) maakte onderscheid tussen een groep met

hoge en met lage hypnotiseerbaarheid volgens de

Stanford Hypnotic Clinical Scale (SHCS). Alleen de

groep met hoge hypnotiseerbaarheid verbeterde signi-

ficant na 6 wekelijkse sessies met zelfhypnose en

visualisatieoefeningen. Khan (19) vond een verbetering

door hypnose, die niet optrad bij 12% van de proefper-

sonen. De 27 patiënten uit de studie van Maher-

Loughnan (20,21) rapporteerden minder dagen met

subjectieve klachten; de mensen die makkelijk te

hypnotiseren waren, hadden er meer baat bij. Deze en

andere studies zijn onderling moeilijk te vergelijken

door verschillen in methoden en uitkomstmaten.(13)

Benadering van allergische klachten met
NLP
Naar aanleiding van een gesprek met de immunoloog

Michael Levi, die allergie als een soort fobie van het

immuunsysteem zag, heeft Robert Dilts de NLP tech-

niek Fast Allergy Process ontwikkeld. Het is gebaseerd

op herconditionering met behulp van een tegenvoor-

beeld waarbij de patiënt zich goed voelt en het installe-

ren van suggesties dat het immuunsysteem eerst in de

war was en nu weer weet hoe zich goed te voelen.(24)

Judith Swack beschreef een serie van tien allergie-

patiënten die zij met deze techniek heeft behandeld.

Zeven van de tien waren na een eenmalige sessie vol-

ledig klachtenvrij. Na twee jaar hadden drie van de

zeven weer lichte klachten en twee van de drie die in

eerste instantie nog klachten hadden waren nu klach-

tenvrij.(25)

Paul Liekens heeft in 1999 voor de Vlaamse televisie

negen mensen met enkelvoudige allergieën bij elkaar

dit proces laten uitvoeren. Acht waren daarna van hun

klachten af.(26) Lund heeft uit acht huisartsenpraktij-

ken in Denemarken patiënten met allergisch astma

gerekruteerd, zodat er 30 mensen in de interventie-

groep en 16 mensen in de controlegroep zaten. Als

interventies werden gebruikt: het Fast Allergy Proces,

Trauma proces op het ontstaan van astma en

Herinprinten op de Tijdlijn van negatieve gevoelens en

belemmerende overtuigingen. Dit betrof gemiddeld 13

uur sessietijd (3-36 uur) ná een groepsintroductie van

een dag. In de controlegroep was de FEV1 na een jaar

met 50 ml gedaald en in de interventiegroep met 200

ml toegenomen. De gemiddelde Peakflow variabiliteit

was in de controle groep gedaald van 35% naar 25%

en in de interventiegroep van 35 naar 10%. Het

medicatiegebruik in de interventiegroep was gestaakt.

(27)

Astmatische en allergische klachten kunnen geconditio-

neerd en aangeleerd worden.

Hypnotherapie en NLP zouden hierdoor een goede

behandeloptie kunnen zijn. Een overzicht van studies

naar achtergronden en behandelresultaten wordt in

onderstaand artikel door de medicus Jankees de Ridder

gepresenteerd met casuïstiek ter verdere illustratie hoe

NLP kan bijdragen tot verbetering van de klachten en

een groter welbevinden.

Astma en allergie zijn medicamenteus goed te behan-

delen en deze behandeling is de laatste jaren voortdu-

rend verbeterd. Veel mensen geven desondanks de

voorkeur aan een niet-medicamenteuze behandeling

als alternatief of aanvulling. In een recente schriftelijke

enquête in Groot Brittannië onder 15.000 astma

patiënten met 36% respons, gaf 15 % van de respon-

denten aan complementaire geneeswijzen te gebrui-

ken; 54% had dit niet aan hun arts verteld, iets meer

dan de helft meldde er baat bij te hebben gehad.(1)

Allergische klachten van astma en hooikoorts kunnen

aangeleerd en door het centraal zenuwstelsel beïnvloed

worden. In een aantal studies is dit aangetoond.

Hypnotherapie is één van de oudste complementaire

geneeswijzen en het effect ervan bij astma is sinds de

60-er jaren een aantal malen onderzocht. Hypnose

blijkt bij proefpersonen ook biochemische parameters

van stress en immuniteit te kunnen veranderen.

Binnen de moderne hypnotherapie en NLP zijn proce-

dures ontwikkeld om allergische klachten positief te

beïnvloeden. In dit artikel geef ik een overzicht van 13

achtereenvolgende patiënten die met deze behandel-

wijze zijn geholpen.

Aanleren van astma en allergische
klachten
Astma is een reversibele obstructieve aandoening van

de luchtwegen. Bronchoconstrictie kan uitgelokt wor-

den door infecties, allergie, inspanning of stress.

MacKensie (2) deed al in 1886 verslag van een patiënt

met een rozenallergie, die een astma aanval kreeg na

het zien van een papieren roos.

Dekker e.a.(3) konden bij twee allergische astmapa-

tiënten aanvallen aanleren door suggesties, aanvallen

die al begonnen zodra het mondstuk van de inhalator

in de mond werd genomen. In meer dan 20 studies is

dit herhaald aangetoond.(4) Het lijkt erop dat deze

geconditioneerde exacerbaties voorkomen bij een

subgroep van 25-40% van astmapatiënten.(5)

In een proefdieronderzoek met gepaarde conditionering

bleken 30 cavia’s te kunnen leren hoesten na presenta-

tie van een geurstof. (6) Andere cavia’s werden Pavlov

geconditioneerd om de allergiemediator histamine uit

te stoten.(7) De cavia’s die waren gesensibiliseerd met

runderalbumine bleken vooral bij stress te kunnen wor-

den geconditioneerd om histamine uit te stoten.

(8,9,10)

Verbetering en welbevinden
NLP toegepast bij astma en allergie
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Casuïstiek
Het afgelopen jaar heb ik 13 mensen met allergische

klachten met deze moderne hynotherapeutische tech-

nieken behandeld en hieronder kort beschreven wat de

resultaten zijn.

Rekrutering:

Via wervende artikelen in een locale krant, het blad

van een allergie patiëntenvereniging, en een e-mai-

ling zijn dertien patiënten geworven. Via mijn werk

als regulier huisarts heb ik geen mensen naar

mezelf verwezen.

Aantal en duur van de sessies:

De duur van de sessie varieerde tussen 1 en 2 uur.

Het aantal sessies werd bepaald door de resultaten,

de woonafstand, de kosten (wel/niet zelf hoeven

betalen) en het geloof in de behandeling.

Interventies:

Naast het installeren van de suggesties dat het

immuunsysteem in de war is en weer kan leren

zich goed te voelen bij de antigenen, zijn de vol-

gende NLP interventies gebruikt, die kort zijn

samengevat. Meer informatie vindt U onder meer in

referentie (30).

SCORE

Een diagnostisch en verkennend proces, waarbij

vanuit het symptoom de oorzaak wordt verkend en

het gewenste doel en het effect van dat doel (SC)

Stapelankers

Vanuit de SCORE kan duidelijk worden welke

hulpbronnen nodig zijn, deze worden in het verle-

den opgehaald en verankerd (ST)

Herinprint op de tijdlijn

Van belemmerende overtuigingen en

gevoelens wordt op de tijdlijn in het

verleden de oorsprong ontdekt en

aldaar vind een herkadering plaats.

(TL)

Delenwerk

Het symptoom wordt als een

metaforisch deel van de persoon

gevraagd naar positieve bedoeling,

andere metaforische delen worden

gevraagd te helpen in een helings

proces.(D)

Fast Allergy Proces met tegenvoor-

beeld (TV)

Proces van vergeven en loslaten (V)

Familieopstelling (FO)

Casussen
De casussen zijn samengevat in het

schema op pagina 28. C, D en K wor-

den uitgebreid beschreven.

C is een 37 jarige vrouw. Sinds haar 18e jaar heeft ze

last van niezen en tranende ogen. De Phadiatop is

positief, een huidplakproef is zonder reacties. In één

sessie met delenwerk (D) komt als positieve bedoeling

van de klachten naar voren een waarschuwing om tijd

voor haar zelf te nemen als het te druk is. Met behulp

van een creatief deel worden er nieuwe afspraken

gemaakt om eerder naar signalen te luisteren het rus-

tig aan te doen. Tien maanden later heeft ze “veel

minder en steeds minder last”. Ze heeft een andere

baan gevonden met regelmatiger werk en doet in de

weekenden creatieve dingen.

D is een vitale man van 55 jaar, al sinds zijn jeugd

heeft hij allergische klachten in de vorm van neusver-

stopping, niezen en tranende ogen. Ooit zijn er huid-

testen gedaan, waaruit graspollen, berkenpollen en

huisstofmijtallergie bleek. Een KNO-arts kon geen ver-

dere bijzonderheden ontdekken. Af en toe gebruikt hij

antihistaminica.

Hij gelooft niet dat het in één keer zal helpen. Ik begin

met de uitleg dat allergie een verwarde fobische reac-

tie is van het immuunsysteem en dat een allergie ook

weer af te leren is. Ik besluit de Fast Allergy Proces te

doen. Als tegenvoorbeeld kiest hij een situatie waar hij

klachtenvrij is; dat is in Curaçao aan de haven.

Op het einde van de sessie zegt hij: “het heeft niet

geholpen, mijn neus zit nog steeds dicht”.

Omdat zijn neus open was toen hij tijdens de trance in

Curaçao was, gaan we na hoe hij dat deed. Het blijkt

dat als hij zijn blikveld perifeer houdt, zijn neus open-

blijft. Dat is het huiswerk voor de komende twee

weken. Als hij dan terugkomt, vertelt hij dat het goed

is gegaan; alleen bij de masseur, als hij met zijn

gezicht voorover ligt, is zijn neus dicht. Ook heeft hij

nog last van tranende ogen. In deze sessie zoeken we

op de tijdlijn naar de oorsprong van de tranende ogen.

Het lukt hem daar anders te kijken naar het overlijden

van zijn vader, toen hij zelf 11 jaar oud was. Na afloop

zegt hij: “het is over”.

Bij navraag blijken de klachten na drie weken weer te

zijn teruggekomen. Tijdens een verblijf in Curaçao

nadien zijn de klachten wel afwezig. Hij komt niet voor

een vervolgbehandeling.

K., een vrouw van 34, heeft

sinds haar pubertijd last

van astma en hooikoorts.

Op veel allergenen

reageert ze positief.

Ze maakte een sub-

cutane desensibili-

satie-kuur voor

graspollen en huis-

stofmijt af.

Desondanks had

ze twee jaar gele-

den iedere dag hevi-

ge klachten van

benauwdheid. Na behan-

deling door een homeopaat gaat

het een stuk beter, maar er blijven veel

klachten.

In een eerste sessie met Delenwerk laat ze een meta-

forisch deel praten dat verantwoordelijk is voor de

astma: “Benauwd en stil”, dat is ontstaan toen ze als

zesjarige minutenlang stevig werd vastgehouden door

haar moeder na het bericht dat drie familieleden zijn

verongelukt. Een “groepsgesprek” met een creatief

deel en een derde deel volgt, waarna het deel liefdevol

wordt opgenomen.

Twee weken later meldt ze dat ze minder heeft gehoest

op bepaalde plekken. In een tweede sessie laat ik haar

op de tijdlijn opsporen welke autosuggesties als hulp-

bronnen nodig zijn voor het zesjarige meisje, deze

worden vervolgens geïnstalleerd. Twee weken lang is

ze daarna volledig klachtenvrij.

Een denigrerende opmerking slaat haar dan uit het

lood en de klachten komen weer terug. In een derde

sessie weken later komt ze op de tijdlijn in de babytijd

en ontdekt ongemak en onvrede met haar ouders. Pas

weken later doen we hiervoor een familieopstelling met

papieren op de grond. Dit heeft nieuwe processen in

gang gezet.

Conclusie:
In dit artikel laat ik zien dat de behandeling van aller-

gische klachten van hooikoorts en astma met hypno-

therapie en NLP kan leiden tot verbetering van klach-

ten en een groter welbevinden. De effectiviteit van de

behandeling is afhankelijk van de gebruikte methode,

de ontvankelijkheid van de cliënten, de kunde en erva-

ring van de behandelaar, het aantal sessies en het toe-

passen van zelfhypnose als huiswerk.(13)
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NNaa
22
wwkk

NNaa
66 mmnndd

A V 41 Hooikoorts  24 jr AH,NS - H TV 1/ 1 u + + 
(11mnd) 

B M 26 Eczeem 
Astma 

23jr 
8 jr 

SC 
AH,IC 

HSM:+ 
pollen/dieren 

A TV 
TL 

2/ 3 u - 
-

-
-

C V 37 Hooikoorts  19 jr - Phadiatop:+ 
Plakproef:- 

H D 1/1,5 u + + (10 
mnd) 

D M 56 Hooikoorts 36 jr AH Pollen/ HSM K TV/TL 2/ 2,5 u + - 

E M 49 Hooikoorts 8 jr AH Boompol:+ H TV 1/ 1 u - - 

F V 36 Eczeem  5 jr SC Kat, HSM, D SC 1 /1,5u + + 
G V 53 Voedingsallergie- 

vertraagde reactie 
>50 jr P Tarwe, dieren A TV 1/1,5 - - 

H V 65 Glottis/gelaats- 
oedeem 

37 jr P Bloed en huid- 
testen :neg 

A SC/TL 2 / 3 u + - 

I V 37 Hooikoorts 
Chron. sinusitis 

17 jr NS Boompol 
HSM 

K SC 1 / 1,5u + - 

J V 38 Voedselallergie: 
Jeuk, moe, 
benauwd 

14 jr - Pollen, 
kruiden, 
Dieren, 
schimmels 

A TV 1/1,5 ? ? 

K V 33 Astma 20 IM “alles” A D /TL/FO 5 /8 u + ? 

L V 34 Hooikoorts 6 AH Boompol / 
HSM 

H V 1/1,5 u - ? 

M V 46 Astma 38 IC, 
AH 

Pollen / dieren H TL/TV/FO 3/ 5 u + + 

MMeeddiiccaattiiee:
AH: antihistaminica; NS: steroid neusspray, SC: steroid crèmes; IC: inhalatiesteroiden,  
P: prednison   
 
LLaabb.. oonnddeerrzzooeekk:
HSM: huisstofmijt 
 
AArrttss:
H: huisarts, A: allergoloog; K: KNO-arts; D: dermatoloog 
 
IInntteerrvveennttiiee:
TV: Fast Allergy Proces met tegenvoorbeeld, TL: tijdlijn; D: delenwerk; SC: score met stapelankers V: proces van 
vergeven en loslaten; FO: Familie Opstelling 
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