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Interview

Een kritische denker binnen het 
bestuur
Interview met Anne Cox

Door Alice de Wit

Hoe ben je bij de NBVH terecht gekomen?
Anne steekt van wal. ‘Ik ben psycholoog. In 1990 af-

gestudeerd, maar toen ik mijn bul had gehaald was er 

baankrapte. Ik was ook heel onzeker en dacht: ik kan 

het niet.’ Zij weet wel zeker dat zij vanuit de klinische 

psychologie de hulpverlenerskant op wil en dat zij psy-

chotherapeut wil worden. Het RINO in Amsterdam lijkt 

haar een geschikt opleidingsinstituut. Maar de twijfels 

slaan wel toe, want een studie daar kost erg veel geld 

en hoe verdien je alles terug als je je diploma gehaald 

hebt? ‘Het gaat me allemaal nooit lukken en dan heb ik 

ook nog een studieschuld,‘ klinkt de ondermijner in haar 

hoofd. Uiteindelijk heeft zij de keuze in haar leven ‘verder 

studeren of moeder worden’, af laten hangen van een op 

korte termijn al dan niet gelukte zwangerschap. 

It’s meant to be
Anne is zwanger, dus die studie wordt afgeblazen en de 

kinderschare loopt uiteindelijk op naar drie. Ze combi-

neert het moederschap met een baan als secretaresse. 

Het kantoor stopt in 1999 en zo wordt Anne min of meer 

gedwongen om zich te beraden over haar toekomst. Zij 

komt uit een onderwijsgezin, is half-Duits en besluit aan 

de lerarenopleiding Duits te gaan studeren. Dat kan via 

een zij-instromerstraject. Na deze studie gaat ze in het 

middelbaar onderwijs in Castricum werken. ‘Dat waren 

zoete kindertjes, maar het was heel zwaar voor mij, als 

een chaoot, die heel associatief denkt. Ik kwam dan ook 

na een periode voor de klas thuis te zitten. Als een zom-

bie op de bank.’ 

Zij vervolgt: ‘Op een dag zat ik de krant te lezen en zag ik 

een advertentie van de NAvP, de Nederlandse Academie 

voor Psychotherapie, die een hypnotherapeutenoplei-

ding aanbood. ‘Het was de eerste keer in maanden dat 

er iets begon te borrelen, er begon iets te leven. Ik belde 

de NAvP op en kreeg direct Hans vd Esch aan de lijn. Het 

toeval wilde dat dat Hans vd Esch, die als onderwijscoör-

dinator bij de NAvP werkt, ook lesgaf aan de lerarenop-

leiding Duits. Toen al dacht ik: ‘Oh, hypnotherapie, wat 

lijkt me dat leuk!’ Maar direct dacht ik toen ook: ‘Niks 

d’r van, je hebt nu gekozen voor de lerarenopleiding, 

gewoon afmaken waar je aan begonnen bent’. Toen ik 

Hans dus aan de lijn kreeg, had ik heel sterk het gevoel: 

It’s meant to be. Het begon te stromen. Ik was ervan 

overtuigd dat dit was wat ik wilde gaan doen.’

Schoon schip maken
Zo is Anne de driejarige opleiding Hypnotherapie gaan 

doen. ‘Het was bijzonder. Het voelde als thuiskomen. Het 

was naast theoretisch ook een heel praktische opleiding, 

heerlijk. Ook voelde ik verwantschap met mijn medestu-

denten. Dingen die mij interesseerden kwamen voorbij: 

de psyche van de mens, het bewuste en onbewuste. Het 

goede van die opleiding was dat je je eigen stal moest 

uitmesten. Ik werd geconfronteerd met mezelf. Anders 

dan tijdens mijn universitaire studie psychologie heb ik 

door oefensessies en leertherapie schoon schip kunnen 

maken. En dat was hard nodig, achteraf beschouwd.’ In 

die tijd komt Anne erachter dat zij niet meer gelukkig is 

met haar partner. Een echtscheiding volgt. Zij wordt in 

een diep gat gegooid, maar heeft toch haar opleiding 

afgemaakt. 

Je moet lef hebben
Met haar huidige partner die zij kort na de scheiding 

heeft leren kennen is zij inmiddels 13 jaar getrouwd. 

Zij wonen in Haarlem. Anne: ‘Bert heeft mij vleugels 

gegeven. Hij is een goede coach!’ Als reactie op haar 

twijfels zegt Bert: ‘Je plant een bord in de tuin en je gaat 

gewoon beginnen als hypnotherapeut. Je moet er nu vol 

induiken.’  Anne, die op dit moment werkt met psychia-

trische patiënten, volgt zijn raad op. 

Zij vervolgt: ‘Ik heb in die eerste tijd met name heel veel 

geleerd van mijn man. We schelen ruim 15 jaar, hij kende 

als zelfstandig ondernemer behoorlijk het klappen van 

de zweep, hij heeft namelijk altijd zelfstandig gewerkt. 

Hij gaf mij ongelooflijk veel steun en vertrouwen, maar 

was ook streng voor mij. Zo zei hij: ‘O.k., Cox, je bent nu 

praktijkje aan het spelen. Zo werkt dat natuurlijk niet. Je 

moet je eigen baas zijn, maar dat houdt ook in: discipli-

Tijdens de laatste Algemene Ledenvergadering van 6 oktober 2018 te Nieuwegein, neemt Anne Cox afscheid als be-

stuurslid en mag zij de titel ‘erelid’ dragen van de vereniging. Tijd voor een interview met iemand die zich jaren actief 

heeft ingezet.
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ne. Zorg dat je om negen uur achter je bureau zit, ook 

als je nog geen klanten hebt. Er is altijd wel iets wat je 

kunt doen.’ Dat zeg ik ook wel eens tegen mijn super-

visanten. Zij moeten het heel serieus nemen. Er veel mee 

bezig zijn. Niet te klein denken ook, financieel durven te 

investeren. Ik realiseer me wel dat ik door het support 

van mijn man een trampoline heb gehad, waar ik op ben 

gaan springen. Dat is iets wat misschien niet iedereen 

heeft. Maar ik heb ook gewoon retehard gewerkt om 

mijn praktijk van de grond te krijgen. Ik ben langs huisart-

sen gegaan, diëtisten, een PDS-opleiding gaan doen en 

heb me aangesloten bij de Samenwerkende PDS- thera-

peuten.’ 

‘Als je net bent afgestudeerd kun je nog geen speciali-

satie hebben, maar kreeg ik een aanvraag van een cliënt 

dan zei ik wel heel vaak: ‘ja’. Er komt immers zoveel 

nieuws op je pad, dat je wel bezig kunt blijven met dat 

af te wijzen, omdat je nog niet zoveel ervaring hebt. Dan 

legde ik uit aan die cliënt dat het relatief nieuw was voor 

mij, maar dat ik me erin wilde verdiepen. Je moet ook lef 

hebben.’

Bestuursjaren
‘Ik ben door mijn grote bek bij het bestuur gekomen. 

Dat was is 2005. André Fun werd toen voorzitter van de 

NBVH. Er werd tijdens de ALV gesproken over verze-

keraars. Over wat wij belangrijk vonden. Ik vroeg toen: 

‘Maar wat vinden zíj dan belangrijk? Wat zouden zij 

graag van óns willen zien?’  Daarna werd ik gebeld of ik 

bestuurslid wilde worden. Dat vond ik spannend en ik 

voelde me ook natuurlijk wel een beetje vereerd.’  

Na het afscheid van Fun wordt aan Joyce Sauter ge-

vraagd of zij het stokje over wil nemen. Dat doet zij 

graag, als Anne mee wil doen. Dan volgt er een periode 

van orde op zaken stellen binnen de vereniging. Er komt 

meer rust, de sfeer op de ALV’s verbetert gestaag. De 

samenstelling van het bestuur wisselt minder vaak, er 

wordt meer ingezet op continuïteit binnen het bestuur 

en ordelijkheid en onderlinge samenhang van de diverse 

bestuursinstrumenten, zoals statuten, huishoudelijk 

reglement, beroepscode. Dit met een belangrijk doel 

om het fragiele imago van ‘ons hypnotherapeuten’ te 

beschermen. 

De focus ligt veelal op het kwaliteitsbeleid, maar ook 

over het contact met de zorgverzekeraars. ‘Zo hadden we 

een gesprek met Menzis, maar we wisten op dat moment 

niet dat zij ons uit de verzekering wilden gooien. Joyce 

en ik waren in die tijd best een ‘golden team’. In ons 

‘oorlogstenue’ (lees: strak in het pak, intuïtief gekleed 

in matchende kleuren) en gewapend met een stevige 

dot kennis en verbale snedigheid maakten wij best veel 

indruk. Zo legde ik, alsof het de gewoonste zaak van 

de wereld was, mijn telefoon op tafel en gaf aan dat ik 

aannam dat het opnemen van het gesprek geen be-

zwaar was. Dat was natuurlijk best brutaal en gewaagd, 

maar het werkte. Onder het mom van ‘het straks rustig 

nog eens terug te kunnen luisteren’ zorgde ik voor een 

context waarbinnen transparantie gewaarborgd werd en 

wij al direct in ‘the lead’ waren. Het gesprek ging over 

opleidingsniveau van leden, kwaliteitsborging, voorop-

leiding, enzovoort. Menzis was destijds zeer geporteerd 

van het ECP (European Certificate of Psychotherapy), als 

veelbelovende ‘alternatieve BIG-registratie’. Joyce en ik 

wisten echter wel beter: ECP had niet de toekomst, al 

was het maar omdat op dat moment Minister Schippers 

van WVC de vloer aanveegde met dat ECP. Omdat wij 

aantoonbaar een hoop kennis van zaken hadden, werd al 

gauw onderhandeld over wat zij van ons wilden. Dat was 

o.m. een verplicht gesteld Hbo+-niveau van (voor)oplei-

ding, van een vergelijkbaar niveau als het ECP met een 

overgangstijd van vijf jaar. Zij hebben ons binnenboord 

gehouden en we werden een serieuze gesprekspartner 

voor hen.

Laatste bestuurstijd
Ook de overstap vanuit de koepel SBAG naar de RBCZ 

is een stap in de goede richting. Anne is erg enthousiast 

over de RBCZ. ‘Het zijn echte lobbytijgers. Die laten zich 

geen knollen voor citroenen verkopen!’ 

Anne wordt daar ook actief in de sector psychosociaal. 

In overleg - en samenwerking met het bestuur van de 

RBCZ -  heeft de sector veel op poten kunnen zetten, 

meebeslist en alles overzichtelijker gemaakt. ‘Eerst kon je 

er als vereniging elk jaar uitgegooid worden, maar dat is 

gelukkig niet meer zo. De grote verzekeraars, VGZ, CZ, 

Achmea en Menzis zijn meer met elkaar gaan communi-

ceren. De PLATO-eisen werden steeds duidelijker. Via de 

RBCZ is er getimmerd aan een deugdelijk kwaliteitsre-

gister, wat duidelijk maakt wat we doen, waar we achter 

kunnen staan met z’n allen.’ Ook de inwerkingtreding van 

de WKKGZ is een gunstige ontwikkeling: een beunhaas 

kan zich niet aansluiten bij de klacht- en geschillencom-

missie, terwijl deze aansluiting wettelijk verplicht is voor 

iedere hulpverlener.  Zo wordt veilig en deugdelijk thera-

pie beoefenen geborgd.’

‘Na de eerste fase van voornamelijk kwaliteitsbepaling en 

-borging van ons vak, is het nu tijd voor het bereiken van 

een consensus omtrent het curriculum van de opleidin-

gen. Mensen moeten goed opgeleid worden. We willen 

wildgroei van ‘hypnotherapeuten’ die hun diploma na 8 

dagen opleiding hebben gecasht voorkomen, dus zijn 

we gaan praten met de grote opleiders om de basis te 

leggen voor wat je als hypnotherapeut moet kunnen. Wat 

we willen bereiken is een opleiding die qua basisvakken 

gelijk is, ongeacht bij wie je die volgt. De afzonderlijke 

opleidingen mogen daarnaast uiteraard nog een eigen 

signatuur hebben.’ 

Val je nu in een gat na het bestuur?
Anne lacht, nee ze heeft het heel druk. 20 cliënten in de 

week. ‘Het is fijn om mij op m’n werk te kunnen focussen 

en daarbij bespeel ik twee muziekinstrumenten en heb 

ik mijn hond. Maar ik stop ook niet met activiteiten voor 

de NBVH. Op de laatste ALV gingen er drie intekenlijsten 

rond om vrijwilligers te werven. Ik heb mij aangemeld 

voor de werkgroep Contact met de opleiders. We heb-

ben al een afspraak staan om over twee weken te gaan 

brainstormen.’

Anne besluit met een terugblik op haar bestuursperio-

de. Ze vindt het heel leuk dat zij erelid is geworden van 

de vereniging. ‘Dat vind ik een mooi iets en ik voel me 

dan ook echt vereerd. Het was niet in me opgekomen 

dat dit mij te beurt zou vallen. 13 jaar ben ik bestuurslid 

geweest. Dat is eigenlijk ook wel een hele tijd. Ik voelde 

echter al een tijdje dat ik eigenlijk ‘over mijn houdbaar-

heidsdatum’ was. Ik ergerde me vaker. Aan situaties. Aan 

mensen. Da’s dan niet meer goed.

Maar onderaan de streep kan ik zeggen: ik heb het heel 

graag gedaan. Het heeft mij veel gebracht en ik heb er 

veel van geleerd. Heb bijzondere mensen leren kennen, 

waarvan een aantal mijn vriendinnen zijn geworden. Ik 

ben graag de luis in de pels, dat past bij mij. Kritisch 

meedenken, ik zet graag vraagtekens bij aannames. Ook 

ben ik niet bang de knuppel in het hoenderhok te gooi-

en, indien nodig. Joyce kan daarover meepraten. Gék 

moet die soms zijn geworden van mij. Maar het mooie 

was: ze kon het van me hebben en waardeerde het ook. 

Ik denk echt, dat dat mijn belangrijkste rol geweest is 

in al die jaren. Die luis met die knuppel in d’r hand. En 

ja, we hebben hard gebroed en gewerkt, maar ook héél 

hard gelachen.’ 

‘Ik zal de vereniging en bestuurscollega’s altijd een warm 

hart toedragen.’

Alice de Wit
Hypnotherapeut en counsellor 
Zij heeft als specialisatie
Rouwverwerking, verslavingen, 
m.n. overgewicht
info@tussendewilgen.nl
www.tussendewilgen.nl
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