


Daaraan gekoppeld merk ik vaak ook een grote, overigens volkomen
onredelijk~ angst dat, als men assertief zou zijn, men klanten zou
kwijtspelen en in de rampfantasie ziet men de praktijk dan al bankroet
gaan.

Wat zijn onze grootste kwaliteiten?

Tandartsen zijn ongetwijfeld harde werkers en velen hebben toch nog
de energie over om daamaast een engagement op te brengen op bij-
voorbeeld sportiefvlak ofin het verenigingsleven. Bewonderenswaar-
dig vind ik het dat sommigen dit engagement ook in daden omzetten
op professioneel vlak voor het VVT in het belang van alle tandartsen
en op maatschappelijk vlak door projecten uit de grond te stampen
of te steunen in arme gebieden zoals Roemenië, Zuid-Amerika, Azië
(Nepal bijvoorbeeld) of Afrika. Chapeau!

Merk je in de loop van de jaren een evolutie in de mentalitei-
ten?

Deels al door de vervrouwelijking van het beroep krijg je andere aan-
dachtspunten. In plaats van: "hoe bouw ik de meest impressionante
carrière uit" wordt het "hoe bouw ik een goede praktijk uit en blijf ik
toch voldoende aanwezig in mijn gezin".
Ook bij mannen merk ik meer en meer de tendens om niet langer meer
per definitie de indrukwekkende carrière als enige graadmeter van een
geslaagd leven te hanteren, maar is er meer aandacht voor de levens-
kwaliteit op zich: wat vind ik belangrijk om in dit leven te realiseren,
wat zijn mijn persoonlijke prioriteiten?

Zijn er nog meer verschillen tussen mannelijke en vrouwelijke
collegas?

Ja, in die zin dat in de praktijk vrouwelijke tandartsen meer oog heb-
ben voor de communicatie en de psychologische aspecten. Daarnaast
zoeken vrouwen ook veel bewuster naar dat moeilijke evenwicht
tussen werk- en privéleven, maar daar hebben we het al over gehad.
Waar we wel moeten voor oppasseJ:}jsde valkuil van de stereotiepen,
genre: 'Women take ca.re, men tak~:slIa.rg{;l'. ",.

Een gesprek met Wilfried Van Craen

ik opnieuw de cursus 'Relaxatietechnieken in de tandartspraktijk' en
die is zowel gericht naar de patiënten als naar de tandartsen zelf :
specifieke technieken worden voor beide partijen aangeleerd. Jawel:
ook voor de tandarts dus: heel korte, pragmatische interventies om de
opbouw van spanning in het lichaam te couperen.

We kennen allemaal voorbeelden van hypnose bij een tandex-
tractie of een vulling. Zijn er nog andere, minder voor de hand
liggende indicaties, in de tandheelkunde waar hypnose nuttig
kan zijn?

Hypnose is inderdaad het best gekend als analgesiemethode, maar is
ook erg bruikbaar als zelfcontroletechniek bij vervelende gewoonten
zoals bruxisme en kokhalzen. Ook bij mensen met angst en zeker bij
een echte tandartsfobie is het aangewezen. Maar vooral bij kinderen
slaat die methode heel erg aan: je gebruikt gewoon datgene waar ze
al erg goed in zijn, hun imaginatie, en je kan daar echt wel indrukwek~
kende resultaten mee bereiken. Tenslotte kan je het ook toepassen als
een subtiele, specifieke communicatiestijl.

Stel dat ik voor een behandeling een hypnotherapeut wil in-
schakelen, hoe ga ik praktisch te werk?

Als je die psychologische aspecten niet zelf wenst aan te pakken, kan
je samenwerken met een erkende hypnotherapeut. Bij de Vlaamse
Wetenschappelijke Hypnose Vereniging kanje een lijst aanvragen van
de erkende hypnotherapeuten in jouw streek, of kan je, als je dat zou
willen, zelf een opleiding volgen in 'hypnodontie': www.vhyp.be

Je schreef zeven boeken over zeer uiteenlopende onderwerpen.
Mogen we binnenkort een nieuw boek verwachten?

Het achtste boek is net uit en het werd voor de eerste keer een non-fic-
tie boek. Het werd een bundel korte verhalen waardoor één rode draad
loopt, namelijk deze van intimiteit en onze, niet altijd eenvoudige,
zoektocht ernaar. Iedereen is op zoek naar een vorm van intimiteit en
in dit boek wil ik ditbe.grip, dat al te váak gekoppeld geweest is aan
louter seksualiteit, opeIltrekken en aantonen· dat er erg veel andere
vormen van intimiteit zijn die ons leven ~en v,.~É!iijk{;ln.

http://www.vhyp.be
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