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Met zwetende handen in de stoel van de tandarts. Een vervelende ervaring gehad in het verleden. 
Angstige verhalen om je heen horen. Verlamd zijn door de angst en daardoor niet meer naar de 
tandarts gaan. Herkenbaar? Lees dan verder wat mij heeft geholpen en wat je er aan kan doen. 
 
Om te beginnen ben ik blij dat de tandarts een persoon is, zoals jij en ik. Iemand met gevoel en die 
begrip heeft voor de angst van zijn of haar cliënten. De tandarts kan luisteren naar jouw verhaal en 
met jou bespreken wat er wel of niet gaat gebeuren. Persoonlijk vind ik het belangrijk dat er een klik 
is. Dat zorgt ervoor dat ik me veilig en vertrouwd voel voor en tijdens mijn bezoek aan de tandarts. 
 
Als kind heb ik een vervelende ervaring gehad bij de tandarts, meerdere zelfs. Wat was ik boos op die 
tandarts. Een drama was dat toen. Later kwam ik door een verhuizing bij een andere tandarts terecht 
en een mondhygiëniste. Zij hielden rekening met mijn angst. Als kind wist ik niet dat ik zelf aan de 
slag kon met die angst. Maar goed, dat was toen. Nu kan je er wat aan doen. In het verleden ging ik 
met knikkende knieën en angstzweet naar de tandarts. Nu niet meer. De angst is weg en weet ik hoe 
ik me kan ontspannen bij de tandarts. 
 
Hoe? 
Door aan de slag gaan met de gedachten die aan de 
angst gekoppeld is. Deze zorgt namelijk voor de 
emotie, mentaal en fysiek. Door dit te veranderen 
kan je (weer) met een ander gevoel, zoals jij dat wilt, 
naar de tandarts. Er zijn verschillende methodes 
voor, die ook werken bij andere angsten, zoals voor 
spinnen. Datgene wat bij jou past werkt uiteraard 
het beste.  
 
Wat werkte bij mij? In de stoel van de tandarts  
luisterde ik naar een zelf ingesproken tekst met  
muziek op de achtergrond. Uiteraard heb ik me 
vooraf geëxcuseerd dat ik even met mijn aandacht 
ergens anders zou zijn…;) 
 
Tip 
Neem eens je favoriete (ontspan) muziek mee om naar te luisteren tijdens de behandeling. Test eens 
of het voor jou ook werkt. Wie weet sta je voor je gevoel in een mum van tijd weer buiten. 
 
Mocht je willen weten wat bij jou past? Ontspannen en zonder angst naar de tandarts? Dat kan! 
Meestal is 1 coaching sessie voldoende. Contact me gerust, de intake is vrijblijvend. 
 
Shelley Brandon 
Licensed NLP Coach™ en hypnotic practitioner 
 

Wil je een specifiek probleem, thema of vraag behandeld zien? Laat het me weten, 
dan schrijf ik er de volgende keer over in Shelley’s column. 
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