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Effectief behandelprogramma voor kinderen 
met buikpijn in samenwerking met Carla 
Frankenhuis
Recente studies wijzen op de ef-
fectiviteit van hypnotherapie bij 
kinderen met functionele buik-
pijn of PDS. Uit het Nederlandse 
onderzoek (2007) van prof. dr. M. 
Benninga, MDL-arts, en kinderarts 
dr. A. Vlieger, in samenwerking 
met hypnotherapeut C. Franken-
huis, blijkt dat hypnotherapie bij 
kinderen met prikkelbare darmen 
zeer effectief is. Vervolgonderzoek 
(2012) toont aan dat 70% van de 
kinderen ook op lange termijn (na 
vijf jaar) pijnvrij is gebleven.

In antwoord op de vraag van deze 
doelgroep en haar verwijzers, heeft 
de vereniging ‘De Samenwerkende 
PDS-therapeuten’, in nauwe samen-
werking met Carla Frankenhuis, haar 
aanbod recent uitgebreid met een 
behandelprogramma op maat voor 
kinderen: ‘Hypnotherapie bij kinde-
ren met buikpijn’. Het programma is 
gebaseerd op het wetenschappelijk 
onderzochte hypnoseprotocol voor 
kinderen met chronische buik-
klachten. Om hieraan uitvoering te 
geven zijn in 2012 zeventien PDS-
therapeuten bijgeschoold door 
hypnotherapeut Carla Frankenhuis 
en drs. Johanna Dekker, docent 

orthopedagogiek. Monique Gelauff, 
voorzitter Samenwerkende PDS-
therapeuten en medeorganisator van 
de bijscholing: “We zijn als vereniging 
heel blij met deze samenwerking: 
geregeld hebben PDS-therapeuten 
in hun praktijken te maken met de 
hulpvraag van kinderen. Van hieruit 
bestond al langer de wens naar een 
protocol op maat en aanvullende bij-
scholing om deze kinderen deskun-
dig te kunnen behandelen. Met het 
nieuwe behandelprogramma kunnen 
we onze dienstverlening uitbreiden 
aan kinderen en tevens de kwaliteit 
van de behandeling. waarborgen. Als 
je kwaliteit wilt leveren, moet je ook 
helder zijn over je beperkingen: het 

hypnoseprotocol voor kinderen met 
chronische buikklachten sluit behan-
deling aan kinderen met meervoudi-
ge problematiek (chronische buikpijn 
in combinatie met psychische en of 
sociale problematiek) uit. Daartoe 
zijn wij niet gecertificeerd. In zo’n 
geval verwijzen we door naar een 
kindertherapeut, ofwel in de woor-
den van Carla Frankenhuis: ‘Schoen-
maker blijf bij je leest’.”

Meer uitgebreide informatie over het 
behandelprogramma vindt u op www.
pds-therapeuten.nl. Zie voor meer in-
formatie over dit onderwerp ook www.
medischehypnose.nl
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