
'Ik spreek met het onderbewustzijn'
Hypnotiseur David Ost helpt mensen met problemen

D.B: Hoe is de interesse voor hypnose 
gegroeid? D.O: Net als de meeste 
mensen dacht ik in eerste instantie dat 
hypnose onzin was, maar toen ik als 14-
jarige de beroemde Belgische 
hypnotiseur Torini (Francois Goossens, 
overleed in 2006 op 56-jarige leeftijd, 
n.v.d.r.) aan het werk zag, heb ik die 
mening drastisch bijgesteld. Hij gaf een 
demonstratie en ik gaf mij op als 
vrijwilliger. Uit nieuwsgierigheid, maar 
deels ook omdat ik vastberaden was om 
hem te ontmaskeren. Tijdens de 
voorbereidingen echter en ook tijdens de 
hypnose-experimentjes op het podium, 
voelde ik mijn linkerarm spontaan een 
opwaartse beweging maken. Dat kwam 
omdat Torini suggereerde dat mijn arm 
lichter en lichter werd en vanzelf kon 
beginnen zweven. Mijn rechterarm voelde 
tegelijk zwaarder en zwaarder, omdat 
Torini suggereerde dat er twee dikke 
telefoonboeken opgelegd werden. Dit 
ging allemaal vanzelf, ik deed absoluut 
niet 'alsof' en op dat ogenblik wist ik dat 
hij geen charlatan was zoals ik 
aanvankelijk dacht. Ik ben na de 
demonstratie met een grote honger naar 
meer huiswaarts gekeerd en was 
vastbesloten dit fenomeen dieper te gaan 
onderzoeken.'

D.B: Hoe heb je dat gedaan? D.O: 'Er 
was nog geen internet, waardoor ik als 
tiener afhankelijk was van het aanbod 
van de verscheidene bibliotheken in de 
regio. Ik ben dan maar als een gek 
beginnen lezen, en verslond boeken over 
hypnose, maar ook over psychologie en 
zelfverwerkelijking.'

D.B: Wanneer heb je gemerkt dat je er 
aanleg voor had? D.O: 'Ik ben pas 
beginnen experimenteren met hypnose in 
2001, na het boek gelezen te hebben van 
Kurt Tepperwein, 'Handboek van de 
hypnose'. Mijn echtgenote was 
proefkonijn. Ik ben er toen in geslaagd 
haar ogen vast te laten plakken zonder 
dat zij die opnieuw kon opendoen. Het 
was mijn allereerste hypnose-experiment 
en het was meteen raak. Ik moest dan 
wel even verder zoeken in het boek wat ik 
moest zeggen zodat ze haar ogen 
opnieuw kon openen. Als ik dat verhaal 
vandaag de dag nog opdis, kan ze daar 
hartelijk om lachen, maar op het moment 
zelf was het toch even schrikken dat 
zoiets mogelijk was, zowel voor haar als 
voor mij. Omdat ik van toen tot op de dag 
van vandaag nog werk als 
verpleegkundige, was ik nieuwsgierig of 
je met hypnose ook mensen zou kunnen 
helpen en ging ik op zoek naar een 
hypnotiseur in de streek.'

D.B: Hoe heb je je dan verder 
verdiept? D.O: 'Ik belandde in Herzele bij 
Henri Haelterman, die destijds ook door 
De Beiaard geïnterviewd werd en 
intussen ook al overleden is. Henri heeft 
mij zijn kennis overgedragen en ik ben 
beginnen experimenteren op vrijwilligers, 
meestal vrienden en familie die eens 
hypnose wilden proberen om van hun 
klacht of probleem af te geraken. Zo had 
ik mijn nonkel die hielspoor had en heel 
veel pijn leed. Hij vond geen oplossing in 
het reguliere medische circuit en stond er 
voor open om hypnose te proberen om de 
pijn te verlichten. Het heeft gewerkt voor 
hem en hij begon mond-aan-
mondreclame te maken.'

'Eerst dacht ik zelf ook dat 
hypnotiseurs charlatans waren'

D.B: Vanaf dan is de bal aan het rollen 
gegaan? D.O: 'Klopt. Al snel kwamen 
'onbekenden' langs met allerlei 
problemen, ze wilden hypnose eens 
uittesten als oplossing. Ik heb in die 
periode veel geleerd, achteraf beschouwd 
was het mijn 'stageperiode'. Omdat 
sommigen mij spontaan geld wilden 
toestoppen, ben ik dan in 2003 
zelfstandige in bijberoep geworden.

 Editie 10/04/2015

Hypnose, iedereen denkt er het zijne of het 
hare over. Zijn hypnotiseurs charlatans die 
profiteren van de goedgelovigheid van 
mensen met problemen of kunnen ze 
daadwerkelijk voor een kentering zorgen? 
Vandaag laten we hypnotiseur David Ost uit 
Geraardsbergen aan het woord. Hij is 
verpleegkundige en heeft een hypnose-
praktijk in bijberoep.



Dankzij het internet kon ik nu ook in het 
Engels videocursussen over hypnose 
kopen en online volgen zodat ik mij steeds 
meer kon bekwamen in de kunst van het 
hypnotiseren en bijgevolg ook steeds 
beter werd in het helpen van mensen 
hiermee. Sinds ik een patiënt van neuro-
psychiater Dr. Karel Ringoet met succes 
van zijn angst kon afhelpen is deze 
spontaan beginnen doorverwijzen. Ik merk 
ook dat andere artsen geleidelijk al eens 
een patiënt doorverwijzen (toont ons een 
verwijsbriefje van een huisarts uit de 
streek, n.v.d.r.). Intussen is de kleine 
ruimte waar ik ooit in begon uitgegroeid tot 
een volwaardige professionele hypnose-
praktijk.

D.B: Welke opleidingen moet je volgen 
om hypnotiseur te kunnen worden? 
D.O: 'Iemand hypnotiseren, kan je 
tegenwoordig bij wijze van spreken leren 
in een cursus van een week. Je krijgt dan 
een certificaat dat je die opleiding hebt 
gevolgd, maar dat bewijst nog niets want 
iemand hypnotiseren, is nog maar het 
begin. Wat je doet met mensen van zodra 
ze in die toestand zijn, kan je echter niet 
leren in cursussen. Dit moet komen uit 
jouw eigen mensenkennis en levens-
ervaring. Dankzij de honderden boeken 
die ik gelezen heb tijdens mijn jeugd heb 
ik nu een baggage aan kennis die mij 
toelaat om mensen met uiteenlopende 
mentale, maar ook psychosomatische 
klachten, snel en doeltreffend te kunnen 
helpen, doorgaans in twee hypnose-
sessies.'

'Tijdens een hypnosesessie 
ben je helemaal ontspannen 
maar nooit willoos of 
compleet afhankelijk van de 
hypnotiseur'

D.B: Sommige mensen weiger je als 
cliënt. Welke en waarom? D.O: 'Op 
aanraden van Dr. Ringoet weiger ik 
mensen die paranoïde of schizofreen zijn, 
omdat psychiatrische ziektebeelden 
behoren tot het behandelingsdomein van 
een arts. Ook mensen met een 
verstandelijke beperking weiger ik. Verder 
is iedereen welkom die het wil proberen, 
van 8j tot ongeveer 65j. Iedereen die 
buiten deze leeftijdscategorie valt, heeft 
meestal moeilijkheden om zich te 
concentreren en kan ik bijgevolg niet 
helpen. Van diegenen die wel binnen deze 
leeftijdscategorie vallen, weiger ik 
diegenen die slecht scoren op de 
hypnosetesten die ik vooraf uitvoer 
(ongeveer 20%). De overige 80% kan ik 
goed helpen met hypnose.'

D.B: Wat is hypnose nu eigenlijk? D.O: 
'Hypnose is een natuurlijke toestand van 
fascinatie, superconcentratie en relaxatie 
die spontaan intreedt maar die ook door 
een bekwaam hypnotiseur kan 
geïnduceerd worden. Bedoeling is het 
aanbrengen van blijvende veranderingen 
in het onderbewustzijn. Het is namelijk zo 
dat wanneer iemand in hypnose gebracht 
wordt, deze persoon plots heel beïnvloed-
baar wordt omdat de kritische geest 
omzeild wordt en aldus kunnen de 
aanwezige problemen gemakkelijker 
opgelost worden, zonder wilskracht.'

D.B: In welke toestand zijn de mensen 
die onder hypnose zijn? Slapen ze? 
D.O: 'Mensen in hypnose slapen niet, zijn 
niet bewusteloos of 'weg', maar net heel 
alert. Tegelijk zijn ze ook heel ontspannen 
en ook sterk geconcentreerd op de stem 
van de hypnotiseur. Suggesties van de 
hypnotiseur worden dan ook moeiteloos 
opgevolgd tijdens maar ook na de 
hypnose. Als de hypnotiseur dan zegt dat 
het probleem waarvoor de cliënt kwam, 
verdwenen is en nooit meer terugkomt, 
dan zal dit ook zo zijn.'

D.B: Dat klinkt heel eenvoudig? D.O: 
'Het klinkt inderdaad zo eenvoudig dat het 
onmogelijk lijkt. En toch, je moet maar 
eens naar een hypnoseshow kijken op tv, 
je zal zien hoe mensen in een citroen 
bijten terwijl ze bijvoorbeeld een perzik 
proeven.'

D.B: Het nut daarvan zal veel mensen 
ontgaan. Heeft dit niet meer te maken 
met een soort goochelarij? D.O: 
'Persoonlijk spreek ik tijdens hypnose het 
onderbewustzijn van mijn cliënt graag 
rechtstreeks aan. Als een persoon om op 
die manier een contact tot stand te 
brengen. Zo kan ik er rechtstreeks mee 
onderhandelen en ook de verschillende 
onderdelen ervan aanspreken. Het 
onderbewustzijn antwoordt dan door 
middel van spontane samentrekkingen 
van willekeurige spiergroepen in de 

handen of de vingers. Dit noemen wij 
ideomotorische responsen. Door die 
responsen krijg ik een beter zicht op de 
problemen van de mensen en ben ik ook 
in staat ze op te lossen.'

D.B: Over welke problemen hebben we 
het dan? D.O: 'Hypnose kan helpen bij 
heel veel problemen: angsten en fobieën 
oplossen, afkicken van cocaïne en 
cannabis, beter slapen, meer 
zelfvertrouwen krijgen, stoppen met roken, 
stoppen met nagelbijten, slanker worden 
en afvallen, innerlijke rust vinden, beter 
kunnen omgaan met stress, rustig zijn 
tijdens medische procedures of bij de 
tandarts, chronische pijn verminderen, 
trauma's en verdriet verwerken en 
sportprestaties verbeteren.'

D.B: Als je dan contact hebt met het 
onderbewustzijn, hoe zorg je er dan 
voor dat al die problemen opgelost 
geraken? D.O: 'Zoals ik eerder zei, heeft 
veel ook te maken met mensenkennis. 
Door veel gespecialiseerde literatuur 
gelezen te hebben, ben ik beter dan 
anderen in staat om mensen in te 
schatten en op die manier al veel 
informatie te verzamelen over de 
problemen waarmee ze te kampen 
hebben. Daarnaast vullen al mijn cliënten 
een intakeformulier in en begin ik elke 
sessie ook met een verkennend gesprek 
om te peilen naar de aard van de klachten 
of problemen. Ik doe voor ik aan de 
hypnose begin, ook eerst een grondige 
test om te peilen naar de 
'hypnotiseerbaarheid' van de cliënten. Wie 
hier goed op scoort is er eigenlijk al in, 
soms zelfs al met de ogen open.'

D.B: En hoe worden de problemen dan 
opgelost? D.O: 'Ik maak het 
onderbewustzijn duidelijk dat de 
problemen waarmee de klant wordt 
geconfronteerd, hinderlijk zijn en vraag het 
om ermee te stoppen. Indien het 'ja' 
antwoordt via ideomotorische signalen, 
dan mag je zeker zijn dat het probleem zal 
verdwenen zijn na hypnose. Als het 'neen' 
antwoordt, dan dien ik verder te zoeken 
naar mogelijke redenen waarom het 
onderbewustzijn de klachten in stand 
houdt en dien ik bemiddelaar te zijn 
tussen de klant en het onderbewustzijn.  
In dat geval probeer ik tot een compromis 
te komen. Soms kan dit in 1 sessie maar 
voor alle zekerheid plan ik doorgaans 2 
sessies in, omdat ik dan kan doen wat 
nodig is om de klacht of het probleem 
definitief op te lossen. Het is mijn 
bedoeling om alle klanten mijn praktijk te 
laten verlaten met een gevoel van 
opluchting, bevrijding en blijdschap.'



David is verpleegkundige maar richtte 
thuis een hypnosepraktijk in, compleet 
met wachtruimte zoals bij de dokter.

D.B: Is hypnose niet gevaarlijk? D.O: 
'Neen. Hypnose is niet gevaarlijk. Veel 
mensen zijn bang voor hypnose omdat ze 
enkel 'showhypnose' kennen.Dit aspect 
van hypnose wordt vaak opgevoerd op tv 
omdat het spectaculair is. Op zich is het 
goed dat hypnose daarmee onder de 
aandacht komt, maar tegelijk zorgt dat 
beeld voor een onvolledige en onjuiste 
perceptie waardoor veel mensen een 
onterechte angst hebben ontwikkeld 
tegenover hypnose. De toepassingen van 
hypnose reiken immers veel verder dan 
show en entertainment. 

Wie hypnose goed beheerst en wijs 
gebruikt, kan hiermee vele 
hulpzoekenden helpen die in het reguliere 
circuit in de kou blijven staan. Je geeft 
immers alleen de controle af die je zelf 
wilt afgeven. Nooit ben je willoos 
afhankelijk van de hypnotiseur. Collega 
Patrick Pickart, Vlaanderen's bekendste 
showhypnotiseur, demonstreert dit ook 
goed in zijn hypnoseshows. Mensen in 
hypnose kunnen altijd zelfstandig blijven 
nadenken maar worden beïnvloed en 
gestuurd in de richting waarin de 
hypnotiseur hen leidt. Als hypnose 
intreedt, wordt men vanzelf lekker 
ontspannen terwijl men alles kan blijven 
zien, voelen en horen. Na hypnose kan je 
perfect bijvoorbeeld weer huiswaarts 
rijden met de wagen als je goed uit 
hypnose gebracht bent en zal jij je alles 
herinneren. Het is een zalige ervaring die 
zelfs de meest zenuwachtige snel heel 
rustig kan laten worden, vanzelf.'

D.B: Hoe wapen jij je tegen de kritiek 
als zouden alle hypnotiseurs 
charlatans zijn? D.O: 'Iedereen heeft 
recht op zijn mening maar tegenwoordig 
hebben de meeste mensen hun mening 
al klaar nog voor ze hypnose zelf hebben 
ervaren en er dus bijgevolg niks van 
weten, behalve dan de verkeerde 
eenzijdige perceptie die ze door de media 
voorgeschoteld gekregen hebben. 
Kritisch zijn mag, moet zelfs volgens mij, 
maar kritisch zijn betekent niet dat je op 
voorhand al je mening klaar hebt zonder 
dat je echt weet waarover je spreekt. 
Maar bon, ik lig daar niet van wakker. 
Hoge bomen vangen immers altijd veel 
wind.' (PDV)
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