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Zelfhypnose effectief tegen 
stress bij borstkanker 
Studie vergelijkt effect van cognitieve gedragstherapie, 
yoga en zelfhypnose 

Als het aantal proefpersonen in hun studie royaler was uitgevallen, dan hadden 
Belgische onderzoekers, verbonden aan de universiteit van Luik, misschien gecon-
cludeerd dat zelfhypnose nuttiger is voor vrouwen met borstkanker dan cognitieve 
gedragstherapie (CBT). In plaats daarvan houden ze het er maar op dat zelfhypnose, 
naast CBT en yoga, een gelijkwaardige optie is voor borstkankerpatiënten die hun 
chemokuren, bestralingen en chirurgische ingrepen achter de rug hebben en kampen 
met angst, depressie en slaapproblemen. 

Er is een groep borstkankerpatiën-
ten die, soms zelfs als hun behande-
ling al jaren geleden is afgerond, nog 
steeds worstelen met angst, bezorgd-
heid, depressie, vermoeidheid en pijn. 
Die vrouwen krijgen doorgaans voor 
CBT. CBT leert patiënten onder meer 
beproefde technieken waarmee ze kun-
nen omgaan met stress, angst en rela-
ties, hoe ze kunnen terugkeren naar het 
alledaagse leven en hoe ze zich kunnen 
ontspannen. 
CBT is goed onderbouwd, en de werk-
zaamheid bij kanker is inmiddels zo vaak 
aangetoond dat de behandeling door-
gaat voor ‘de gouden standaard’ bij deze 
categorie problemen. Als kankeroverle-
vers met een tekortschietende levens-
kwaliteit op eigen initiatief op zoek gaan 
naar een oplossing voor hun problemen, 
komen ze vaak echter uit bij andere 
behandelwijzen. Yoga is populair, net als 
zelfhypnose.1 
Hoewel de onderbouwing voor de effec-
tiviteit van yoga en zelfhypnose nog niet  

 
zo goed is als die van CBT, zijn er in lite-
ratuur wel aanwijzingen te vinden dat 
ook die methoden kunnen bijdragen 
aan bijvoorbeeld een verbetering van 
de slaap, en een afname van sympto-
men als depressie, vermoeidheid en pijn 
bij kankerpatiënten. 
 
Vergelijkend onderzoek 
Onlangs verscheen in de International 
Journal of Clinical and Experimental Hyp-
nosis een Belgisch onderzoek,2 waaraan 
99 vrouwen, die gemiddeld anderhalf 
jaar eerder waren gediagnosticeerd met 
borstkanker, als proefpersoon mee-
werkten. De onderzoekers benaderden 
in totaal meer dan vierhonderd vrou-
wen, maar de meeste vrouwen waren 
niet geïnteresseerd. Een groot deel van 
de vrouwen vond de behandelwijzen 
waarschijnlijk niet interessant genoeg, 
en een minderheid verklaarde geen 
hulpvraag te hebben. 
De vrouwen kregen drie soorten 
behandelingen aangeboden. Voor alle 
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behandeling gold dat dat de vrouwen 
gedurende 6 weken één keer per week in 
een kleine groep 90-120 minuten yoga-, 
CBT- of zelfhypnosesessies bijwoon-
den. De meeste vrouwen (68) kozen 
voor zelfhypose, 21 vrouwen kozen voor 
yoga en slechts 10 vrouwen kozen voor 
CBT. De vrouwen die meededen aan het 
onderzoek waren in eerste instantie op 
zoek naar een manier om de nevenver-
schijnselen van hun behandeling af te 
zwakken, maar daarnaast speelde ook 
nieuwsgierigheid een rol. 
Het yogaprogramma was gebaseerd op 
hathayoga, en eerder door de universi-
teit van Quebec in Canada ontwikkeld 
voor vrouwen met borstkanker die che-
motherapie ondergingen.3 Het bevatte 
ademhalingsoefeningen, klassieke 
poses, diepe ontspanningsoefenin-
gen en meditatie. De zelfhypnoseses-
sies waren ontwikkeld door coauteur 
Marie-Elisabeth Faymonville, en leerden 
de deelnemers hoe ze hun verwachtings-
patroon konden bijstellen, hun kanker 
konden inpassen in hun levensverhaal, 
hun sociale rollen konden aanpassen, 
hun grenzen en behoeften konden iden-
tificeren, zichzelf konden scheiden van 
hun ziekte, en hoe ze konden accepte-
ren dat ze niet alles konden controleren. 
Elke bijeenkomst werd besloten met een 
zelfhypnosesessies. 

Zelfhypnose als beste uit de bus 
Aan de hand van gestandaardiseerde 
vragenlijsten bepaalden de onderzoe-
kers voor en na de periode van zes weken 
de levenskwaliteit van de vrouwen, hun 
slaapgedrag en hun stress- en angstni-
veaus. Toen de zes weken voorbij waren, 
rapporteerden alle drie de groepen ver-
betering, maar de progressie was het 
sterkste bij de zelfhypnosegroep. Alle 
behandelingen verminderden angst, 
alleen yoga en zelfhypnose verminder-
den symptomen van depressie, en alleen 
zelfhypnose verminderde vermoeidheid 
en verbeterde de slaap. De onderzoe-
kers typeren de omvang van de effecten 
van zelfhypnose als ‘medium’: ze de ver-
betering van de scores bedroeg enkele 
tientallen procenten. 

De Belgen benadrukken dat ze geen 
negatieve conclusies over de werk-
zaamheid van CBT en yoga uit hun 
onderzoek willen en kunnen trekken. 
Daarvoor was het aantal proefpersonen 
te klein, en dan vooral het aantal per-
sonen in de CBT-groep. Maar de onder-
zoekers concluderen wel uit hun studie 
dat zelfhypnose wellicht voor een groep 
borstkankerpatiënten de moeite waard 
kan zijn. Ze pleiten voor nader onder-
zoek. ∞
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