
Welkom!



Majella
“Na mijn begeleiding heeft 90% van de kinderen en jongeren 
een andere pijnbeleving. Zij gaan met levenslust en een doel 
de deur uit! “



Kinder- en jongerenhypnotherapie
Zit jij lekker in je vel?

Bij terugkerende lichamelijke klachten, waarbij een medische 
behandeling niet voldoende is om de klachten op te lossen, is 
hypnotherapie een bewezen effectieve en laagdrempelige 
interventie. 

Eenvoudiger gezegd: wanneer je lichamelijke klachten blijft 
houden terwijl er niets stuk is in je lijf, of de omvang en de 
ernst niet meer passen bij het medische beeld, is het slim om 
er achter te komen waarom je lijf zich nog steeds meldt op 
een onprettige manier. Door mijn combinatie van 
therapeutische methoden met hypnotherapie krijg je snel 
inzicht en handvatten voor blijvende verandering.

https://www.majellalammers.nl/welke-klachten/


Kinder- en jongerenhypnotherapie
Voor wie?

Kinderen van 
4 tot 8 jaar

Jongeren van 
8 tot 25 jaar

Voor 
professionals

Kinderartsen uit alle 
ziekenhuizen in Limburg 
verwijzen kinderen naar 

mij voor een behandeling.

Heb je het gevoel dat je 
het even niet meer weet, 
dat je hoofd te vol zit, dat 
je lichaam niet meewerkt?

Om zoveel mogelijk 
kinderen en jongeren te 

kunnen helpen, geef ik mijn 
kennis en kunde graag door 

aan andere professionals.



Welke klachten
Zit jij lekker in je vel?

Terugkerende pijnen in het algemeen, buikpijn, hoofdpijn, vol hoofd, 
misselijkheid, slecht slapen, issues met eten/drinken, lusteloosheid.  

Iedereen heeJ wel eens last van deze zaken. Je kiest pas voor therapie wanneer de symptomen 
blijven of telkens terugkomen en het jouw dagelijks leven nadelig beïnvloeden.  

Oorzaken van de klachten kunnen verbonden zijn met een gebeurtenis, maar net zo goed het 
resultaat zijn van een manier van denken en handelen. Mogelijk erfelijk of aangeleerd.  
 
Ons brein en ons lijf reageren niet alNjd op een voor ons logische en voorspelbare wijze. Onder de 
klacht die het kind of de jongere ervaart, kan een andere vraag schuil gaan. Dat geldt ook voor de 
hulpvraag die ouders hebben. Deze twee hoeven zelfs niet eens overeen te komen. 



• Hervinden balans in lichamelijk /  
psychisch functioneren 

• Verbeteren pijnregulering 
• Versterken mentale kracht en flexibiliteit 
• Uitbreiden van eigen scala van oplossingen / 

vaardigheden 
• Bewust gebruik van trance is een optie, hoeft niet

In mijn praktijk
Kinder- en jongerenhypnotherapie 



Werkwijze



M-M-M- Methode

MOVE

Werkwijze

MANAGE MAINTAIN

In de loop van mijn jarenlange ervaring heb ik een eigen methode ontwikkeld; de 
zogenaamde ‘M-M-M’-methode. Deze methode is gebaseerd op het samenbrengen 
van mijn kennis en prakNsch bewezen werkwijzen. 

De methode, genaamd de M-M-M-methode volgt drie stappen: 



M-M-M- Methode
Werkwijze

MOVE: In stap 1 krijg je inzicht in het mind-body proces, krijg je hoop en vertrouwen in het resultaat van eigen handelen, 

kalmeer je hoofd en lijf, sNmuleer je de release van “happy chemicals” en leer je hoe je je energietank kunt vullen. 

MANAGE: In stap 2 word je je bewust van de factoren die bij jou leiden tot een conNnu “alarm” signaal in het autonome 

zenuwstelsel. Bijvoorbeeld, gevoelens en gedachten van nu en zeker ook van vroeger. Deze kunnen genegeerd, 

onderdrukt, vermeden zijn en vragen blijkbaar toch om erkenning. Herbeleving is niet een must. Het is wel zo handig dan 

te leren hoe je met de prikkels vanuit je binnenwereld (emoNoneel, fysiek, cogniNef) en de buitenwereld (sociaal) op een 

voor jou gezonde manier kunt omgaan. 

MAINTAIN: In stap 3 leer je hoe je de balans kunt houden, of wanneer de onoverkomelijke hobbels zich aandienen, die 

weer opnieuw te vinden. 

Om deze drie stappen goed door te kunnen nemen, heb ik een traject ontworpen voor kinderen van 4 tot 8 

jaar en jongeren van 8 tot 25 jaar. Ouderbegeleiding is er uiteraard in verweven. Je begrijpt waarschijnlijk dat ik geen 

persoon ben die “dat even voor je fixt ”. Losse consulten zijn slechts bij uitzondering en na overleg mogelijk. 

https://www.majellalammers.nl/kinderen-van-4-tot-8-jaar/
https://www.majellalammers.nl/kinderen-van-4-tot-8-jaar/
https://www.majellalammers.nl/jongeren-van-8-tot-25-jaar/


Proces

Traject

intake behandeling nazorg

verwijzing door arts, 
psycholoog 

ouders & kind

Kinder- en jongerenhypnotherapie 

Gedeeltelijke vergoeding door zorgverzekeraar mogelijk



Voor professionals 
Masterclass online en live

Recente informaNe over aanhoudende lichamelijke klachten is online 
goed te vinden. Maar hoe je prakNsch dan een en ander aanpakt, is 
minder duidelijk beschreven/getoond. Wil jij, als professional, die 
rechtstreeks of zijdelings te maken heeJ met aanhoudende lichamelijke 
klachten bij jonge mensen, bewust bekwaam worden op dit vlak,  
met vaardigheden die bij jouw achtergrond (beroep/werkzaamheden) 
passen? 

Masterclass live of online 

Volg dan mijn masterclass live of online. Geschikt voor elke professional 
die met kinderen en jongeren werkt. Hypno-therapeuNsche kennis of 
ervaring is niet vereist. Lees meer info hierover op mijn website. 

www.majellalammers.nl/voor-professionals 

https://www.majellalammers.nl/welke-klachten/
http://www.majellalammers.nl/voor-professionals


• 1-1 Begeleiding kind/ouders op locatie/online 
• Teamlid Netwerk Integrale Kindzorg 
• Scholing professionals 
• Presentatie, artikel, interview 
• Podcast EINDE DISCUSSIE- een podcast voor plezierig ouderschap

Kinder- en jongerenhypnotherapie 
Diensten 



tel 045 527 1228  |  06 28 77 37 44     mail praktijk@majellalammers.nl     adres schildstraat 24, 6444 XM Brunssum     

www.majellalammers.nl


