Voorwoord
Beste (gevoelige) lezer,
Met trots bieden wij je ons eerste online magazine over hoogsensitiviteit aan!
Studenten van Noorderpoort Groningen (Regionaal Opleidingscentrum) hebben in samenwerking met Lydia Torsing van het
Project Bewustwording Hoogsensitiviteit diverse producten gerealiseerd die bijdragen tot meer kennis van en inzicht in
hoogsensitiviteit. De diverse producten: een audio-comic, een game-app, een signaleringskaart voor intakers,
een flyer voor stagebedrijven, een poster ‘hoogsensitiviteit herkennen en omgaan met je eigen
hoogsensitiviteit’, tips voor leraren en dit online magazine zijn te vinden op de website
www.prikkel.org.

Waarom een magazine over hoogsensitiviteit?
In de praktijk blijkt dat hoogsensitieve jongeren sneller vastlopen en eerder uitvallen
van school. Om voortijdig schoolverlaten te voorkomen en meer bewustwording te
brengen over hoogsensitiviteit is dit project opgezet.
Hoogsensitiviteit kenmerkt zich door een andere manier van waarnemen en
informatie verwerken en door een andere leerstrategie. Dat alles maakt
dat deze jongeren vaak moeilijk begrepen worden door onwetendheid
van hun directe omgeving, ouders, leraren en andere professionals in het
onderwijs. Voor wie zelf niet hoogsensitief is, kan het lastig zijn om op een
goede manier om te gaan met deze gevoelige jongeren en vaak wordt de
karaktereigenschap hoogsensitiviteit dan als een last ervaren.
De term hoogsensitiviteit is niet bedoeld als weer een extra label. Het gaat om
de her- en erkenning van hoogsensitieve eigenschappen, zodat deze jongeren
beter begrepen worden, de juiste begeleiding krijgen en meer tot hun recht komen.
Voor het online magazine zijn diverse hoogsensitieve jongeren en volwassenen
geïnterviewd en vertellen zij hoe zij hoogsensitiviteit in het dagelijks leven ervaren.
Ik wil alle (hoogsensitieve) jongeren en volwassenen bedanken voor hun prachtige
ervaringsverhalen, artikelen en foto’s voor het online magazine. Mooi om te zien dat zij durven
te gaan staan voor wie zij zijn! Iets wat hoogsensitieve personen niet altijd even gemakkelijk
afgaat. Het zal voor een heleboel mensen een eyeopener zijn hoe deze jongeren hun hoogsensitieve
kwetsbaarheid en kracht in het dagelijks leven ervaren.
Namens de redactie – Miel Fidder, Rutger Wiechers en Saskia Ruighaver – en projectleider Lydia Torsing,
veel kijk- en leesplezier gewenst.
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Wat is hoogsensitiviteit?
Wat is hoogsensitiviteit?
Hoogsensitiviteit is een aangeboren karaktereigenschap die even vaak voorkomt bij mannen als bij vrouwen. Bij hoogsensitieve mensen is er sprake
van een gevoeliger zenuwstelsel. Hierdoor komen prikkels heftiger binnen en worden ze intensiever verwerkt dan bij mensen die minder
gevoelig zijn.
De Amerikaanse psychologe Elaine N. Aron, de grondlegster van het begrip hoogsensitiviteit, noemt twee aspecten kenmerkend voor hoogsensitieve
mensen: veel opmerken en diep nadenken over alle ontvangen informatie alvorens te handelen.
Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat maar liefst 15 tot 20% van de bevolking hoogsensitief is. Het merendeel van de hoogsensitieve personen
weet dit echter niet van zichzelf. Ze voelen zich ‘anders’, vaak al sinds hun kindertijd. Ze hebben echter geen idee hoe ze van anderen verschillen.
Doordat 80 tot 85% van de bevolking niet hoogsensitief is, vinden hoogsensitieve personen vaak geen (h)erkenning in de buitenwereld. Hierdoor
hebben ze de neiging zichzelf te willen aanpassen of veranderen, en hun eigenschap te onderdrukken of te negeren. Door bewustwording te bieden
over hoogsensitiviteit, kunnen jongeren, ouders en scholen deze eigenschap leren kennen en accepteren. Pas dan kunnen hoogsensitieve jongeren en
volwassenen zichzelf zijn, tot hun recht komen en hun gevoelige talenten in de wereld zetten.

Kenmerken van hoogsensitiviteit
Om vast te stellen of er bij een kind/jongere sprake is van hoogsensitiviteit volgt hier de lijst met kenmerken zoals ze die bij LiHSK (Landelijk
Informatiepunt Hoogsensitieve Kinderen) hanteren.
De lijst is onderverdeeld in vier categorieën:
Lichamelijk:
Emotioneel:
Mentaal: 		
Spiritueel:

het fysieke lichaam, inclusief de zintuigen
gevoelens, omgang met anderen
denken, leren, informatieverwerking
besef van een zingevende context, eventueel vallend buiten de grenzen van het direct waarneembare

Bij hoogsensitieve kinderen/jongeren herkennen we kenmerken uit alle vier categorieën. De kenmerken staan in relatie tot elkaar en hebben vooral
betekenis in hun onderlinge samenhang. Voldoen aan slechts enkele kenmerken is niet genoeg om te kunnen spreken van hoogsensitiviteit.
Dit om verwarring met stoornissen als ADHD, ADD of ASS te voorkomen.

Kenmerken op lichamelijk gebied:
veel zien, kleine veranderingen waarnemen
graag ‘langs de kant’ staan om te observeren
scherp horen, bijvoorbeeld geluiden snel ‘hard’ 		
noemen
geïrriteerd zijn door kleine ongemakken, zoals een
natte mouw of labeltjes in kleding
intens reageren op lichamelijke pijn
subtiele geur- en smaakverschillen onderscheiden
gevoelige ogen, bijvoorbeeld licht snel ‘fel’ noemen
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Kenmerken op emotioneel gebied:
aanvoelen van stemmingen en emoties
zich snel zorgen maken
toetrekken naar kinderen die enigszins buiten ‘de 		
groep’ vallen
behoefte hebben aan een rustige omgeving met niet
te veel mensen
moeite hebben met veranderende omstandigheden
de kwetsbaarheid van anderen zien en begrijpen
tijd nodig hebben om aan een nieuwe situatie of 		
omgeving te wennen
inlevingsvermogen, zich goed kunnen verplaatsen in
de gevoelens van anderen
niet van verrassingen houden
op jonge leeftijd al in staat zijn tot zelfreflectie
niet in het middelpunt van de belangstelling willen
staan

Kwaliteiten
Hoogsensitieve kinderen/jongeren zijn
empathisch, gewetensvol, creatief, sociaal
sensitief en functioneren het beste in een
harmonische omgeving. Bij verandering
kunnen ze behoedzaam of zelfs angstig
zijn, maar daarop zijn ze aanspreekbaar.
In een stressvolle situatie laten ze
zich goed bijsturen. Hoogsensitieve
kinderen/jongeren kunnen zich goed
inleven in anderen. Ze hebben een sterk
rechtvaardigheidsgevoel en voelen zich
verantwoordelijk voor de mensen om hen
heen.

Doe de test op bladzijde 18 van het magazine om te

Er zijn globaal genomen twee
soorten hoogsensitiviteit
De grootste groep zo’n 70%, is van nature
rustig en meer introvert. Zij voelen zich
prettig met een gelijkmatig en enigszins
teruggetrokken bestaan en proberen
zoveel mogelijk het risico om overbelast
te raken te vermijden. Ze geven er de
voorkeur aan hun batterij weer op te
laden door alleen in de natuur te zijn of
in stilte met een goede vriend of vriendin.
Ze hebben wel mensen nodig, maar liever
een paar goede vrienden dan een grote
groep mensen.

Ook zijn er kinderen/jongeren die beide
systemen combineren.
Een smalle bandbreedte tussen verveeld
raken door te weinig uitdagingen en
overprikkeld raken aan de andere kant
door te veel prikkels. In beide gevallen
kunnen ze door de intensiteit van
indrukken overweldigd raken en zich
proberen af te zonderen om tot rust te
komen. Ze hebben de afstand en de rust
nodig om zichzelf weer terug te vinden en
om zich weer veilig te voelen.

Kenmerken op mentaal gebied:
een goed geheugen hebben
voor de leeftijd over een grote woordenschat 		
beschikken
snel van de ene gedachte naar de andere associëren
diepzinnige vragen stellen
eindeloos willen weten ‘waarom’
beter zijn in taal dan in rekenen
een goed gevoel voor vreemde talen hebben
kennis op school niet letterlijk willen/kunnen 		
reproduceren, maar liever creatief
toepassen
moeite hebben met structureren en organiseren
een hekel hebben aan oefenen en herhalen

ontdekken of je zelf hoogsensitief bent!

Het andere deel, ongeveer 30%, heeft
juist behoefte aan nieuwe ervaringen en
spanning en is meer extravert. Zij worden
ook wel High Sensation Seekers (HSS)
genoemd. Zij zijn enerzijds snel verveeld
en op zoek naar uitdaging, maar raken
anderzijds snel overbelast. Zij leven als
het ware met één voet op de rem en één
voet op het gaspedaal.
Doe de test op bladzijde 32 in het magazine om te
ontdekken of je een High Sensation Seeker bent!

Kenmerken op spiritueel gebied:
eigen wijsheid, heel gericht de eigen weg volgen
vol levenslust, heel blij en enthousiast kunnen zijn
zeer hechten aan de waarheid
gericht zijn op liefde, harmonie en vrede
diep nadenken over levensvragen
sterke binding hebben met de natuur (planten, dieren)
blijk geven van respect voor het leven en voor andere
mensen
wat tegenover elkaar staat tot harmonie (willen) 		
brengen

7

Michelle: ‘‘Brief aan
mijn kind’’

En daar ben je dan….! Voor mij het meest
bijzondere kindje van de wereld. Wat ik
toen voelde was iets overweldigends…
Die verbondenheid met jou vanaf het
moment dat ik zwanger was, is met geen
pen te beschrijven. Zo´n klein hummeltje,
48cm lang, met al een hele wijze blik in
je ogen… En die ogen die keken gelijk de
wereld rond. Als pasgeboren jongen zag
je natuurlijk nog niet zoveel maar dat heb
je nu als 5- jarige ruimschoots ingehaald.
Want wat een indrukken zijn er om je
heen!
Toen mij werd gevraagd om een
verhaal te schrijven over mijn leven als
hooggevoelige moeder met jou, mijn
hooggevoelige kind, ging er van alles
door mij heen! Allerlei beelden van
wat we tot nu toe met elkaar hebben
beleefd. Hele mooie, gelukkige,
ontroerende, verbazingwekkende
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en grappige momenten en ook hele
stormachtige, heftige en moeilijke
ervaringen. Hoogtepunten en dieptepunten
vanwege onze gedeelde eigenschap
hoogsensitiviteit.
Ik heb zelf als kind behoorlijk geworsteld
met de woelige wereld om me heen en
mijn gevoel van “anders zijn”. Rond mijn
38e, jij was toen 1 jaar, heb ik mezelf
geaccepteerd als zijnde hoogsensitief
waardoor ik de wereld intenser beleef.
En jij helpt mij met jouw hoogsensitiviteit
daarbij door me een spiegel voor te
houden. Wij voelen elkaar feilloos aan.
Vanaf je geboorte kon je al heerlijk in mijn
armen liggen terwijl de schommelstoel
rustig heen en weer wiegde. Die
omhelzing, omhulling, het veilige gevoel
in mijn armen, geeft ons tot op de dag van
vandaag nog steeds een diepe innerlijke
rust. Iets wat we allebei nodig hebben om

bij onszelf te kunnen blijven. Die spiegel
speelt een belangrijke rol in ons leven; het
is van onschatbare waarde want jij leert
me via deze spiegel om echt te voelen en
dus echt te leven. Dus uit mijn hoofd (weg
van de gedachtestroom!) en echt gaan
voelen en leven vanuit mijn hart!

ervaren de wereld om ons heen intens
gelukkig, vrij, liefdevol, blij en ontroerend,
óf intens verdrietig, teleurgesteld, angstig
of boos. Dat maakt hoogsensitief zijn
ook zo intens! Dat merk ik aan mezelf
en ook aan jou; zo gevoelig als we zijn
voor de stemming van de ander. Als
gevoelige moeder ervaar ik dat als de
grootste uitdaging ; voel ik me blij, vrij
en gelukkig dan voel jij dat ook. En voel
ik me verdrietig, machteloos of boos,
dan is dat wat jij ook voelt. En andersom
werkt het ook zo. Dus geen wonder dat
we het af en toe even niet meer weten!
Wat voel ik nou? Ben ik nou verdrietig of
is het jouw verdriet wat ik voel? Dus onze
uitdaging van het leven denk ik, is dat
we dicht bij onszelf blijven. Te voelen wat
echt van onszelf is. En dat wil ik jou graag
meegeven; wees je zelf en wees blij met
jezelf zoals je bent; enthousiast, open
voor nieuwe ervaringen, ondernemend,
creatief, prikkel zoekend, oprecht,
rechtvaardig, grappig, dapper, innemend,
strong willed, op zoek naar de grens,
invoelend en belevend willen leren vanuit
je eigen wijsheid!
Je eerste echte grote uitdaging in het
leven is misschien wel jezelf staande
te kunnen houden op school; op deze
plek jezelf te kunnen zijn. School is
een omgeving met zoveel zintuigelijke
indrukken. Je ziet, hoort, voelt, ruikt en

proeft de hele dag op jouw intense manier.
Dat maakt dat je soms gewoon even niet
naar school wilt. Maar toch weet je jezelf
te overwinnen! Je zoekt een rustig plekje
op in de klas als het te “druk” wordt
om je heen en je weet dat het je helpt.
Ongelooflijk knap dat je dat al doet! Zo
leer je omgaan met alle indrukken en je
eigen gevoelswereld. Even een paar keer
diep ademhalen helpt bijvoorbeeld als je
ergens van schrikt, een hard geluid hoort of
als er iets onverwachts gebeurt. Of even je
handen op je oren als het geluid te hard bij
je binnen komt en je oren er echt zeer van
doen. Allemaal eenvoudige oplossingen
die je helpen om de wereld op een prettige
manier te kunnen ervaren. Om het voor jou
zo fijn mogelijk op school te hebben blijf ik
met de juf in gesprek; mijn hoogsensitieve
moederhart is een goede raadgever
gebleken en ik probeer daar dan ook
zoveel mogelijk naar te luisteren; er echt te
zijn voor jou.
School is ook een plek waar iets van je
gevraagd wordt; maar éigenlijk wil jij
gewoon de dingen doen die jou gelukkig
maken en jouw interesse hebben. Gewoon
onderzoeken, ontdekken, belevend leren.
Dit niet altijd op jouw manier te kunnen
doen en daarmee leren omgaan kost
veel energie en brengt soms dagen van
boosheid en lamlendigheid of stuiterigheid
met zich mee. Dan lijkt het alsof je je afsluit

van de indrukwekkende buitenwereld en
is er soms moeilijk contact te maken. Dit
gebeurt meestal thuis, daar waar je je
het veiligst voelt. En samen met je papa
probeer ik jou op te vangen en jou het
gevoel te geven dat alles wat je voelt en
ervaart, er mag zijn.. Want dat geeft jou
weer het vertrouwen in jezelf!
Soms voel ik me als hoogsensitieve
moeder machteloos, daar de buitenwereld
soms nou eenmaal in onwetendheid zit en
niet alles van jouw gedrag kan begrijpen
en ik niet alle zorgen voor jou kan
wegnemen. Jij zegt dan, zonder dat ik ook
maar íets tegen je zeg: “Ach mama, het
komt wel goed.” Wéér die mooie spiegel
die je me voorhoudt! Precies wat ik nodig
heb. Prachtig hoe jij me met beide benen
op de grond krijgt.
En dat is ook wat ik jou wil meegeven mijn
lieve schat; het hoogsensitieve leven is
soms behoorlijk woelig, maar het is oké!
En uiteindelijk vind jij wel je eigen weg
erin!
Dit verhaal is geschreven, recht vanuit het
hart, door Michelle van Rooijen, moeder
van Bram (5 jaar).

En dan zie ik jou écht zoals je bent: een
heel mooi, intens voelend mannetje die
de wereld via al zijn zintuigen intens
ervaart. Met een sterke wil (strong willed)
en prikkel zoekend, belevend leren,
ontdek jij de wereld om je heen. Wat is
het toch mooi om jou te zien genieten
van de lentegeur in de vroege morgen.
Sowieso associeer jij er graag op los;
elke geur roept bij jou een beeld op
van een persoon, plek, gebeurtenis of
smaakbeleving. Van fijn tot onprettig;
maar beide intens! En zo werkt het met
alles rondom onze fijngevoeligheid; óf we
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Hoogsensitiviteit in
relatie tot stoornissen
Soms is het overduidelijk dat een kind hoogsensitief is. Vaak is er echter twijfel, vooral wanneer gedragskenmerken van het kind tevens doen denken
aan een leer- of gedragsstoornis als ADHD, ADD, PDD-NOS of NLD.

Hoogsensitiviteit in relatie tot stoornissen
Hieronder wordt een kort overzicht gegeven van verschillende stoornissen in relatie tot hoogsensitiviteit. Dit overzicht is slechts indicatief en kan een
psychologische diagnose niet vervangen. Het is daarom raadzaam om bij twijfel deskundige hulp te zoeken van een kinderpsycholoog, orthopedagoog
of -psychiater.

ADHD

ADD

ADHD staat voor Attention Deficit Hyperactivity
Disorder, oftewel een aandachtstekortstoornis met
hyperactiviteit. Een kind met ADHD vertoont vaak
veel innerlijke onrust en spanning, welke zich uit
in impulsief en druk gedrag. Het kind kan moeilijk
stilzitten, is altijd in beweging en ziet steeds weer
nieuwe dingen om zich mee bezig te houden. Het
drukke gedrag is ondoordacht en onverwacht,
en staat daarmee in groot contrast tot de neiging
‘diep na te denken alvorens te handelen’ welke zo
kenmerkend is voor hooggevoeligheid.

ADD betekent Attention Deficit Disorder. Het is
een aandachtstekortstoornis zonder het kenmerk
hyperactiviteit van ADHD. Van alle stoornissen
vertoont het beeld van ADD waarschijnlijk de meeste
overeenkomsten met dat van hoogsensitiviteit.
Een kind met ADD is rustig, sociaal, gevoelig en
betrokken. Het blijft graag op de achtergrond,
absorbeert veel informatie uit zijn directe omgeving
en voelt zich dan snel overspoeld met indrukken.
Bovendien is hij gevoelig voor licht, geluid en geuren.
Het zou zo maar over een hoogsensitief kind kunnen
gaan!

Een kind met ADHD kan erg gevoelig zijn voor
storende invloeden als harde geluiden, fel licht,
een omgeving met veel mensen of kriebelende
kleren. Het raakt snel overprikkeld van dergelijke
invloeden, reden waarom men vaak concludeert dat
het kind waarschijnlijk hooggevoelig is. Een snelle
overprikkeling is echter een duidelijk kenmerk van
ADHD. In tegenstelling tot een hooggevoelig kind
zal het kind met ADHD echter niet goed kunnen
waarnemen wat er met hem gebeurt en is het
moeilijk te corrigeren in zijn gedrag. Het reageert
ongenuanceerd of oppervlakkig op de vraag wat
hij doet en waarom. Een hooggevoelig kind geeft
duidelijk blijk van inzicht in de situatie en is in staat
tot zelfreflectie; het kan aangeven waarom hij doet
wat hij doet, is goed te corrigeren of goed in staat om
wenselijk gedrag aan te leren.
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Kinderen met ADD hebben echter, in vergelijking tot
hoogsensitieve kinderen, een minder goede controle
op impulsen van binnenuit. Het is vaak erg druk in
hun hoofd, en hoewel ze uiterlijk vrij rustig overkomen
hebben ze geen grip op al die onrustige gedachten.
Dit resulteert niet – zoals bij ADHD – in drukte en
impulsiviteit, maar juist in een trage en apathische
houding. Ze dromen weg, instructies dringen niet
door, ze lijken gewoon niet naar je te luisteren, je
kunt ze niet (meer) bereiken. Ze voelen zich snel door
jou onder druk gezet en ondernemen dan nauwelijks
meer iets. Kennis kunnen ze vaak goed opnemen
en reproduceren. Ze hebben echter moeite met
verbanden leggen en kennis creatief toepassen – iets
waar hooggevoelige kinderen juist heel goed in zijn.
Ook missen ze het vermogen van een hooggevoelig
kind om zich op een dieper niveau in zaken en in
andere mensen in te leven, met name op momenten
van spanning en stress.
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PDD-nos

NLD

PDD-NOS is een afkorting van de Engelse term
Pervasive Development Disorder-Not Otherwise
Specified. In het Nederlands spreken we van een
Pervasieve Ontwikkelingsstoornis niet anderszins
omschreven. Een kind met PDD-NOS is erg
vasthoudend in zijn gewoonten. Het raakt snel in
paniek wanneer dingen anders gaan, iets wat zich
meestal uit in plotselinge boze uitvallen en opstandig
gedrag. Ook hoogsensitieve kinderen hebben
vaak moeite met veranderingen. Zij staan echter
open voor uitleg en correctie. In tegenstelling tot
kinderen met PDD-NOS zijn zij in staat om vrij snel te
leren hoe ze moeten omgaan met voor hen lastige
situaties. Nog een overeenkomst tussen PDD-NOS
en hooggevoeligheid is de reactie op prikkels:
beide typen kinderen kunnen snel afgeleid zijn door
bijvoorbeeld harde geluiden, kriebelende kleren en
lichamelijke pijn. Een kind met PDD-NOS gaat hier
echter op een zeer stereotiepe manier mee om: te
heftig in relatie tot de situatie, gefixeerd en moeilijk
bij te sturen. Een hoogsensitief kind weet duidelijk
aan te geven wat er gebeurt en waarom hij iets doet,
de communicatie loopt gemakkelijker dan bij een
kind met PDD-NOS. Hoogsensitieve kinderen zijn
bovendien sociaal sterk ontwikkeld, terwijl kinderen
met PDD-NOS veelal moeite hebben met sociale
informatie, non-verbale communicatie en het leggen
van contact.

NLD is een afkorting van de Engelse term “Nonverbal
Learning Disability”. In het Nederlands vertaald
betekent het : een non-verbale leerstoornis. Kinderen
met NLD kunnen zich, net als hoogsensitieve
kinderen, goed uitdrukken en komen erg wijs over.
Er zit echter een duidelijk verschil in begrips- en
voorstellingsvermogen. Kinderen met NLD hebben
moeite om zaken te interpreteren, de context ontgaat
hen. Ze kunnen bovendien erg gefrustreerd raken
van creatieve opdrachten, waarbij ze zelf iets mogen
bedenken. Beide aspecten zijn juist kwaliteiten van
hoogsensitieve kinderen, die vaak contextgericht en
creatief zijn.
Kinderen met NLD zijn erg gericht op hun omgeving,
voelen stemmingen bij mensen aan en kunnen hun
eigen gevoelens goed interpreteren. Deze aspecten
vinden we ook bij hoogsensitieve kinderen. Ook
kunnen beide typen kinderen snel overprikkeld
zijn. Bij hooggevoelige kinderen komt dit door een
tijdelijke overvloed aan indrukken, waarvoor ze zich
even willen afsluiten. Bij kinderen met NLD ligt er
veel meer een schrikreactie aan hun overprikkeling
ten grondslag: doordat ze de situatie niet kunnen
inschatten, context missen en niet weten hoe ze
moeten anticiperen, verliezen ze het overzicht en
raken in paniek.

Syndroom van Asperger
Het syndroom van Asperger is een aan autisme
verwante ontwikkelingsstoornis. Verbaal vaardig
zijn is een overeenkomst tussen kinderen met het
syndroom van Asperger en hoogsensitieve kinderen
(met name wanneer zij een bovengemiddelde of hoge
intelligentie hebben). Bij hoogsensitieve kinderen is
de intelligentie harmonischer ontwikkeld: zij leggen
vlot verbinding met andere begrippen en laten een
enorme diepgang zien. Kinderen met Asperger weten
vaak veel van één onderwerp, zoals computers of
wiskunde, en kunnen daar helemaal in opgaan.
Beide typen kinderen kunnen eigenwijs en koppig
zijn. Bij het hooggevoelige kind komt dit voort uit
een gevoel voor rechtvaardigheid, een diep innerlijk
weten en het doorzien van onecht gedrag bij mensen.
Kinderen met het syndroom van Asperger zijn
daarentegen vaak koppig en vasthoudend omdat
ze bang zijn hun grip op de situatie te verliezen.
Ze hebben behoefte aan voorspelbare situaties en
houden niet van veranderingen, omdat ze die niet
goed binnen een bepaalde context kunnen plaatsen.
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Jasper: ‘‘Ik kan er
nu mee omgaan’’
Ik ben Jasper, 20 jaar en ik zit in het tweede jaar van marketingcommunicatie bij het
Noorderpoort aan de Hora Siccamasingel in Groningen.
Toen ik een jaar of 5 was, was het voor mij en mijn ouders al snel duidelijk dat ik ‘anders’
was. Ik was sneller geprikkeld dan mijn leeftijdsgenoten. Ik was makkelijk uitlokbaar,
waardoor ik snel boos werd. Mijn reacties waren een stuk heftiger dan die van de
andere kinderen van mijn leeftijd. Na een lange tijd besloten mijn ouders om mij
naar een kinderpsychiater te sturen. Daar heb ik wel 8 à 9 jaar gelopen.
In die jaren heb ik mezelf heel goed leren kennen. Toen ik 10 jaar
was, werd ik eerst met ODD en PDD-NOS gediagnostiseerd. Later
bleek dat ik hoogsensitief was. In het begin ontkende ik het. Ik
wilde niet geloven dat ik hoogsensitief was. Het heeft wel
een jaar geduurd totdat ik eindelijk accepteerde dat ik
hoogsensitief was.
Om met mijn hoogsensitiviteit om te leren gaan
ben ik naar Accare geweest in Groningen. Zij
bieden gespecialiseerde zorg aan jongeren
met psychische problemen. Eerst zat ik aan
de Hereweg. Daar had ik groepsbegeleiding,
maar daar voelde ik me totaal niet thuis. Ik zat
daar tussen jeugdcriminelen en ik kwam daar
met hoogsensitiviteit. Daar paste ik totaal niet
tussen. Het werkte niet, want ik leerde er vrijwel
niets. Daarna ben ik naar het UMCG in Groningen
gegaan. Daar zit ook een Accare. Daar heb ik wel
veel geleerd. Ik leerde met mezelf om te gaan en
ze vertelden mij wat ik anders kon doen in bepaalde
situaties.
Mijn vader is ook hoogsensitief. We lijken daarin als twee
druppels water op elkaar. Ik heb al mijn eigenschappen van
hem. Ook de eigenschappen die ervoor zorgen dat we allebei alles
precies zo willen en niet anders. We botsen daarin, want hij wil altijd alles het
tegenovergestelde van hoe ik het wil. Ik heb ook een oudere zus. Omdat ik altijd een
“lastig geval” was, stond zij heel erg in de schaduw. Alle aandacht van onze ouders ging
naar mij. Daar heb ik nog wel met mijn zus over gesproken. Ze vond het zeker jammer
dat het zo gelopen is, maar we zijn nog steeds hecht met elkaar.
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Zoals veel andere hoogsensitieve mensen ben ik
creatief. Dat zit wel redelijk in de familie. Mijn vader,
zus, oma en overgroot oma zijn ook creatief, al
uiten zij dat op een andere manier. Zij schilderen
en tekenen en ik ben meer ICT-gericht creatief. Als
ik ergens aan werk en ik vind het leuk, dan kan ik
er uren mee bezig zijn. Zo kan ik wel 10 uur achter
elkaar Runescape spelen. De oude Runescape, dat
wel. En als ik dan dingen moet doen die ik niet zo
leuk vind, leg ik die gauw opzij.

‘‘Omdat ik altijd een
“lastig geval” was,
stond zij heel erg in
de schaduw.’’

Als ik zo terugkijk op mijn leven zie ik dat ik veel heb
geleerd van mijn hoogsensitiviteit. Ik heb er mee leren
leven, en dat moet ook wel, want je komt er nooit van
af, het is tenslotte een karaktereigenschap. Daarom
heb ik ook besloten, toen ik naar deze school ging,
niet te vertellen dat ik hoogsensitief ben. Dan plakken
de mensen, en vooral de leraren, er een label op
en dat wil ik niet. Dat is in het verleden al te vaak
gebeurd. Dan gingen mensen mijn hoogsensitiviteit
als excuus gebruiken en dat wil ik niet meer. Ik heb
het alleen verteld aan de mensen die dicht bij me
zijn komen te staan. Dan kreeg ik te horen dat ze dat
helemaal niet aan me konden merken en dat gaf een
goed, voldaan gevoel.
Op jonge leeftijd wil je niet graag anders zijn dan
de rest, maar hoe vaker je het erover hebt, hoe
beter je jezelf leert kennen. Door alles wat ik heb
meegemaakt heb ik mezelf goed leren kennen. Ik
ben natuurlijk nog niet uitgeleerd, maar daardoor
ben ik nu wel wie ik ben en daar ben ik zeker niet
ontevreden mee.

15

Beelddenken en
hoogsensitiviteit
Beelddenken en Hoogsensitiviteit bron; www.winford.nl

Beelddenkers en school

Veel hoogsensitieven zijn beelddenkers. Maar wat houdt dat nu
precies in, een beelddenker zijn?
Beelddenkers hebben, in tegenstelling tot mensen die
taaldenkers zijn, voornamelijk gedachten in beelden. Ze denken
in beelden, kleuren en gebeurtenissen. In tegenstelling tot het
denken in woorden en begrippen. Bij het uitleggen in de klas
bijvoorbeeld zien zij het geheel bij een uitleg, als een soort
film of reeks plaatjes. Als de docent een wiskundevraag stelt
met een verhaaltje daarbij, zullen zij zich er een levendige
voorstelling bij maken.

Beelddenkers hebben op school vaak moeite met het leren
van taal, tekstbegrip, rekenen en grammatica. Ze hebben soms
moeite met zich concentreren door hun levendige innerlijke
beleving, wat erg afleidend kan zijn en vaak kritiek van de
docent oplevert. Dit betekent niet dat ze dom zijn of het niet
snappen, Albert Einstein was bijvoorbeeld een beelddenker.
Ze raken simpelweg snel afgeleid. Daar tegenover staat dat
beelddenkers inventief zijn, ze kunnen problemen snel doorzien
en daardoor goed oplossen. Ze zijn de creatieve leerlingen, die
een onuitputtelijke bron aan fantasiehebben.

Er zitten dus duidelijke verschillen tussen een
beelddenker en een taaldenker. Helaas zijn nog
veel scholen ingesteld op taaldenkers en de manier
van lesgeven sluit vaak niet aan op beelddenkers.
Hierdoor zou een kind dat beelddenker is zich
gefrustreerd kunnen voelen als hij/zij niet kan
meekomen in de klas, en zichzelf dom of sloom gaan
vinden. Zou een school zich dus ook moeten inzetten
om het voor beelddenkers makkelijker te maken mee
te komen in de klas?
Het is de vraag of een school voor een minderheid
het lesprogramma zodanig moet aanpassen, dat
het voor die minderheid makkelijker wordt. Of zou
het slimmer zijn de ouders of voogden van het
kind begeleiding te geven met het voor hun kind
makkelijker te maken om mee te komen in de klas,
door ze voldoende informatie te verschaffen over
het denkproces van het kind. Veel beelddenkende
kinderen kunnen er bijvoorbeeld slecht tegen als er
druk op ze wordt gezet wat betreft hun huiswerk of
huishoudelijke taken. De beste manier om hiermee

om te gaan is door het kind op een liefdevolle en
duidelijke manier te begeleiden. En dat er een
duidelijke, consequente lijn is voor het kind om
te volgen. Hierdoor voelt het kind zich veilig en
vertrouwd. Als de ouder, of docent, druk op het kind
legt en taken op een directe en strenge manier
oplegt, kan het kind zich heftig en dwangmatig gaan
verzetten.
Het is daarom ook verstandig dat het voor
docenten van basisscholen en mogelijk ook voor
die van middelbare scholen, duidelijk is dat als
een beelddenkend kind afdwaalt, sloom overkomt
of out of the box denkt bij opdrachten, zij dit niet
gaan bestraffen of de grond in drukken. Het zijn
prachtige eigenschappen die mee komen met een
beelddenkend kind. De creativiteit, de rijke innerlijke
beleving en de diepgang die wordt gezocht bij alles
om zich heen. Geef deze kinderen de ruimte zich te
ontwikkelen en te leren hoe deze eigenschappen te
benutten, onderdruk de eigenheid van kinderen niet,
maar leer ze ermee omgaan!
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Taaldenker (linkerhersenhelft)

Beelddenker (rechterhersenhelft)

Denkt hoofdzakelijk in woorden
Is auditief sterk
Presteert goed als moeilijkheidsgraad geleidelijk wordt verhoogd
Is een analytische denker
Heeft herhaling nodig om te leren
Leert de talen in de klas door onderwijs
Is goed georganiseerd
Is academisch getalenteerd
Is een vroegbloeier

Denkt hoofdzakelijk in beelden
Is visueel sterk
Begrijpt complexe concepten makkelijker, maar heeft moeite met
eenvoudige taken
Legt makkelijk verbanden
Haakt af bij stampwerk en herhaling
Leert talen op locatie, door onderdompeling
Ordent en organiseert op eigen wijze
Is creatief, ambachtelijk, technisch, emotioneel of spiritueel begaafd
Is een laatbloeier

Tips voor ouders en leerkrachten:
-

Let op of een opdracht is ‘binnengekomen’. Herhaal de opdracht eventueel.
Lesstof die gekoppeld is aan humor en anekdotes die tot de verbeelding spreken, wordt in het geheugen verankerd en is
makkelijker terug te vinden.
Zuurstof en bewegen doet leren.
Uit het raam staren kun je zien als een moment van pauze, om alle beelden in het hoofd te ordenen. Het is vaak een vorm
van zelfbehoud.
Help beelddenkers vooral de positieve dingen te benoemen.

(Bron Linda Krieger-Silverman- visual spatial learner)
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Ben jij hoogsensitief?
ja

nee

ja

1

Ik ben me bewust van subtiele signalen in mijn omgeving.

13

Ik raak geirriteerd als mensen proberen me te veel dingen tegelijk te laten doen.

2

Ik word beïnvloed door de stemmingen van anderen.

14

Ik doe erg mijn best te voorkomen dat ik fouten maak of dingen vergeet.

3

Ik ben nogal gevoelig voor pijn.

15

Ik kijk uit principe niet naar gewelddadige ﬁlms of tv-shows.

4

Tijdens drukke dagen heb ik behoefte om me terug te trekken in mijn bed of in een donkere
kamer of een andere plek waar ik ongestoord alleen kan zijn.

16

Ik voel me ongemakkelijk als er om mij heen veel gebeurt.

17

Veranderingen in mijn leven brengen mij van mijn stuk.

18

Ik heb een neus voor delicate geuren, smaken, geluiden en geniet daarvan.

Ik raak gemakkelijk overvoerd door dingen als fel licht, sterke geuren, grove weefsels of harde
sirenes.

19

Het vermijden van situaties die me van streek maken heeft bij mij een hoge prioriteit.

7

Ik heb een rijke en complexe innerlijke belevingswereld.

20

Als kind werd ik door mijn ouders of leraren gevoelig of verlegen gevonden.

8

Ik voel me niet op mijn gemak bij harde geluiden.

21

Als mensen zich in een fysieke omgeving niet prettig voelen, weet ik meestal wat er moet
gebeuren om dat te veranderen.

9

Ik kan diep ontroerd raken door kunst of muziek.
22

Als ik erge honger heb, heeft dat sterke invloed om mijn concentratievermogen of mijn humeur.

10

Ik ben gewetensvol.
23

11

Ik schrik gemakkelijk.

Als ik met iemand moet wedijveren of op mijn vingers word gekeken, word ik zo nerveus dat mijn
prestaties veel minder zijn dan gewoonlijk.

12

Ik voel me opgejaagd als ik veel moet doen in korte tijd.

5
6

nee

Ik ben gevoelig voor de effecten van cafeïne.

Heb je meer dan 14 vragen met ja beantwoordt, dan ben je zeer waarschijnlijk hoogsensitief.
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Linn: ‘‘Ik kan nu
mezelf zijn’’
Mijn naam is Linn. Ik ben 16 jaar en zit in het derde
jaar van de HAVO op het Montessori Lyceum in
Groningen. Ik ben op mijn 14de gediagnostiseerd
met ASS (Autisme Spectrum Stoornis). Toen ik
gediagnosticeerd werd, konden ze geen specifiek
label op mij ‘plakken’. Het blijkt dat de diagnostiek
van ASS complex is en dat het niet zonder meer
duidelijk is wanneer iemand nog binnen het
autismespectrum valt en wanneer niet. Er was van
alles met mij aan de hand, waar ze geen naam aan
konden geven.
Voordat de diagnose gesteld werd, zat ik op
het Atheneum aan het Zernike Junior College in
Zuidlaren. Daar had ik al problemen met de leraren,
maar ook met mijzelf. Als we met z’n allen eerder
hadden geweten wat er met mij aan de hand was,
dan hadden we daar op in kunnen springen en had ik
niet af hoeven stromen naar de HAVO.
Doordat ik destijds op school zoveel problemen
had met concentreren en socialiseren, ben ik een
half jaar niet naar school geweest. Door de enorme
hoeveelheid prikkels en indrukken kon ik het niet aan
om daar te zijn. Ook de druk van het leren en ‘alles
goed willen doen’ maakte dat het me allemaal te
veel werd. Ik moest me terugtrekken van het leren
en de mensen. School was helemaal niet leuk meer
voor mij. De leraren namen me echter niet serieus.
Ze zeiden: “iedereen heeft een hekel aan school”.
Omdat ze niet wisten wat er met mij aan de hand
was, gingen ze er maar vanuit dat het alleen lag aan
het feit dat ik school in het algemeen niet leuk vond,
maar het lag aan de enorme hoeveelheid prikkels en
druk die ik niet goed verwerken kon.
Controle was voor mij heel belangrijk. Iets wat ik
verloren was in het jaar dat ik in Zuidlaren op school
zat. Daardoor had ik een eetstoornis ontwikkeld. Voor
die eetstoonis, en het feit dat ik zo veel problemen
met school had, ben ik een tijdje opgenomen
geweest in Smilde. Daar heb ik geleerd om mezelf
te vinden, waardoor ik nu beter met mensen om kan
gaan. Daardoor ben ik heel sociaal actief geraakt.
Ook weet ik hoe ik met mezelf moet om gaan en heb
20

ik mijn eigen leermethodes ontwikkeld. Ik heb veel
moeite om m’n concentratie vast te houden. Ik ben
erachter gekomen dat samenvattingen maken me erg
helpt. Ook kan ik het beste leren als ik muziek luister.
Mijn broer vertelde me dat hij op school bezig is
met een project over hoogsensitiviteit. Hij heeft me
uitgelegd waar hoogsensitiviteit voor staat en wat de
kenmerken zijn. Dit is een karaktereigenschap waar
ik mijzelf helemaal in herken! Veel mensen zeggen
ook dat ze niet aan mij kunnen merken dat ik autisme
heb. Het zou heel goed kunnen zijn dat ik verkeerd
gediagnosticeerd ben en hoogsensitief ben. Ik ben
namelijk heel graag sociaal bezig, in tegenstelling
tot de meesten mensen met ASS. Ook ben ik goed
in het aanvoelen van de sfeer in een ruimte en het
aanvoelen van emoties bij mensen. Dit is iets waar
mensen met ASS juist veel problemen mee hebben.
Net als veel hoogsensitieve mensen ben ik zeer
creatief, op mijn eigen manier. Ik vind schrijven een
hele leuke bezigheid. Lezen echter iets minder,
omdat ik vaak niet kan vinden wat ik
leuk vind. “Ik schrijf de dingen die ik
zou willen lezen, maar nog niet
geschreven zijn”, dat is mijn
inspiratie.
Doordat ik veel over
mijzelf en mijn
karaktereigenschap
geleerd heb, kan
ik op mijn huidige
school eindelijk
mijn manier van
leven toepassen
en weer vrienden
maken. Nu ik
weet wat er met
me is en hoe ik met
mijzelf en anderen om
kan gaan, ben ik een
stuk vrolijker. Ik heb weer
plezier in socialiseren en
naar school gaan.
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Hoogsensitief ouderschap; Hoe kun je er
mee omgaan?
Ik was nooit diegene die elk weekend
ging stappen. Nee, ook niet voordat ik
moeder werd. Ik ben wel diegene die
rustig avond na avond met een boek op
de bank kan zitten. Ook ben ik graag in de
natuur of creatief bezig. Ik hou van rust en
van dieren om me heen. Als er een goede
film op tv is, dan kan ik daar helemaal in
opgaan, maar er ook enorm door geraakt
worden. Ik trek het me vreselijk aan als
iemand om me heen chagrijnig of boos
op mij is. Ik reageer heel sterk op wat er
niet gezegd wordt, maar wat voor mij wel
voelbaar is. Ik ben me bewust van alles.
Hoe ik mijzelf van binnen voel, hoe de
ander zich voelt, of datgene wat de ander
zegt gevoelsmatig klopt. Als dat laatste
niet het geval is, dan kan ik weken later
nog met dat gesprek bezig zijn.

en vooral de reactie uit de buitenwereld
maakte dat ik mijzelf vaak afvroeg of ik
niet ‘gek’ was. Inmiddels weet ik dat ik
hoogsensitief ben en ook dat het weinig
met gekte te maken heeft.

bijvoorbeeld ook dat als mijn kinderen
luidruchtig spelen, ik vrij gauw van mijn
stuk raak. Te veel geluid, te veel drukte, te
veel input … en mijn hoofd kan er gewoon
niet meer zo goed tegen.

Sensitiviteit is een eigenschap van het
zenuwstelsel in combinatie met de
hersenen. Ergens in het proces van
verwerking, tussen het binnenkomen van
een prikkel en het verwerken ervan door
de hersenen, loopt het bij hoogsensitieve
personen anders dan bij de meeste
mensen. De informatieverwerking van een
hoogsensitief persoon werkt uitgebreider
en nauwkeuriger dan bij de gemiddelde
persoon. Vandaar dat ik ook zoveel
opmerk in het dagelijks leven en er diep
over reflecteer, voordat ik tot actie overga.

Hoogsensitief zijn is uiteraard niet alleen
een last. Het is de kracht in veel dingen
die ik doe: de liefdevolle aandacht
voor mijn gezin, het empatische in mijn
coaching, het observeren in mijn fotografie
en het intuïtief schilderen en schrijven.

Zo lang ik me kan herinneren voel ik me
al ‘anders’ dan anderen. Maar hoe ik
dan anders was dan anderen, dat wist ik
niet. Het was een gevoel, een ervaring

Omdat ik dus gevoeliger ben voor
(zintuiglijke) indrukken, moet ik er elke
dag voor waken dat mijn hoofd niet te
vol raakt van alle prikkels. Het betekent

Er zijn een aantal dingen die ik probeer
aan te houden, die ervoor zorgen dat ik
de prikkels kan verwerken en een fijne
dag heb.

Het is een kracht, zolang ik goed naar
mijn lichaam luister en mijn eigen grenzen
respecteer. Dus hoe doe je dat als ouder?
Tegen twee luidruchtig spelende kinderen
zeg je niet zo gauw: “Stil jongens. Mama
heeft even tien minuten rust nodig.”

‘‘Ik reageer
heel sterk
op wat er
niet gezegd
wordt, maar
wat voor mij
wel voelbaar
is.’’
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1. Meditatie

2. Ontspan door te lezen

Ontspannen is relatief. Een avondje
tv-kijken voelt misschien ontspannen,
maar dat is het niet. Je hersenen moeten
tenslotte al deze prikkels verwerken,
naast alle prikkels die ze al hebben
opgedaan op een dag. Wil je echt tot rust
komen, neem dan tussendoor tien minuten
de tijd om je hoofd leeg te maken. Je
zult merken dat je de dag dan echt beter
aan kunt. Kijk eens op Headspace – een
mindful app beschikbaar voor Android en
iPhone.

Voor mij gaat er niets boven een goed
boek. Het neemt je mee op reis en voert
je naar een wereld die je niet kent en
het maakt dat je even loskomt uit je
omgeving. Perfect dus voor hoogsensitieve
personen. Laat de tv ’s avonds uit en lees
een boek.

3. Luister naar jezelf – bewaak je
grenzen

4. Uit je hoofd, in je lichaam

Dit is misschien wel de lastigste. Laatst
was ik op een verjaardag waar het erg
gezellig was, er waren vrienden, er was
lekker eten, en ik wilde nog niet naar huis.
Ergens in mijn achterhoofd was wel een
stemmetje dat me zei dat ik even tijd voor
mezelf moest nemen, maar ik negeerde
het. En ergens op een punt in de avond,
nadat ik al veel te lang was blijven
plakken, werd het me ineens te veel.
Ik was in gesprek, maar ik wist niet hoe
gauw ik weg moest komen. Ik moest mijn
tranen wegslikken, nam gauw afscheid en
ging weg, maar ik had thuis vervolgens
de hele avond en de volgende dag nog
nodig om bij te komen. Dat gebeurt dus.
Voor diegenen die niet bekend zijn met
hoogsensitiviteit klinkt dit misschien
extreem, maar dat is het niet. Het betekent
gewoon dat mijn grenzen ergens anders
liggen dan die van jou. Luister naar jezelf,
hoogsensitief of niet.

Natuurlijk weet je allang dat bewegen
goed voor je is. Je wordt er niet alleen
fysiek beter van, het helpt je ook om
hart en hoofd bij elkaar te brengen.
Een wandeling in de natuur is vaak al
voldoende om de spanning weg te nemen.
Uit je hoofd, in balans.
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Hoogsensitiviteit
en ritalin
Hoogsensitiviteit en Ritalin

Ritalin en een verkeerde diagnose

Een veel voorkomende fout die bij de
diagnose van een kind gemaakt wordt, is
dat het het label AD(H)D krijgt, terwijl het
kind hoogsensitief is. Hierdoor krijgt het
kind soms de verkeerde behandeling en
in veel gevallen zelfs Ritalin. Maar kan dat
echt zo’n kwaad? Laten we het daarvoor
eerst over de werking van Ritalin hebben.
Methylfenidaat, de technische naam
voor Ritalin, is een stimulerend medicijn.
Methylfenidaat heeft een soortgelijke
werking als cafeïne, oftewel je wordt er
alert, wakker en energiek van. Dit klinkt
erg tegenstrijdig, aangezien dit medicijn
vaak wordt toegeschreven aan mensen
met AD(H)D, en die zijn over het algemeen
juist drukker dan iemand die dit niet is.
Toch blijkt dat Ritalin juist kalmerend werkt
op deze mensen. Uit hersenonderzoek is
gebleken dat er bij mensen met AD(H)D
verminderde metabolisme (stofwisseling
in de hersenen) plaatsvindt in de frontale
hersengebieden. Wat de problemen
met de concentratie en met het plannen
verklaard. Ritalin verhoogt de dopamine,
en daarmee de hersenactiviteit op
de plekken waar deze verminderd is.
Hierdoor kunnen mensen met AD(H)D zich
beter concentreren. Wel zitten er mogelijk
bijwerkingen aan dit medicijn, zoals
moeite met slapen en een verminderde
eetlust.

Deze mensen hebben dus duidelijk baat
bij een medicijn zoals Ritalin. Maar wat
als iemand die dit medicijn niet nodig
heeft het wel toegeschreven krijgt, en
dus zonder noodzaak een stimulerend
medicijn slikt?

(Bron: http://www.hoewerkenhersenen.nl/antwoord/
hoe-werkt- ritalin)

De effecten zijn veelal hetzelfde. De
hersenactiviteit neemt toe en daarmee
de concentratie. Maar het werkt niet
rustgevend bij mensen zonder AD(H)D.
Hierdoor wordt dit medicijn ook gebruikt
door mensen die bijvoorbeeld naar een
dancefeest gaan, of door bijvoorbeeld
studenten om een nacht door te halen bij
het studeren. Dit brengt zeker risico’s met
zich mee. Allereerst, zonder recept weten
veel van deze mensen niet hoeveel ze
moeten/kunnen nemen en nemen ze er te
veel van. Dit kan leiden tot bijvoorbeeld
misselijkheid en verlies van eetlust, maar
ook tot ernstige geestelijke problemen
zoals emotionele onevenwichtigheid,
depressie of zelfs een psychose
(Bron; mens-en- gezondheid).

Het is dus onverstandig om Ritalin te
slikken als hiervoor geen recept is
gegeven of zonder dat er noodzaak
is dit medicijn te nemen. Maar wat als
je Ritalin krijgt voorgeschreven door
je dokter vanwege een verkeerde
diagnose? Bij een misdiagnose wordt
geconcludeerd dat het kind AD(H)D heeft,
in plaats van dat het kind hoogsensitief
is. Dit komt doordat hoogsensitiviteit
nog een redelijk onbekend begrip
is, en omdat het in tegenstelling tot
AD(H)D niet beschouwd wordt als een
stoornis. De verkeerde diagnose wordt
vaak gesteld doordat de symptomen
van AD(H)D en hoogsensitiviteit dicht bij
elkaar liggen: snel overprikkeld raken en
concentratieproblemen hebben, maar de
oorzaak is verschillend. Een hoogsensitief
kind kan zich prima concentreren als de
overprikkeling wegvalt. Een AD(H)D kind
zal niet veel veranderen, want de drukte
komt vooral uit zichzelf, uit zijn eigen
hoofd. Een hoogsensitief kind kan goed
aangeven waarom het zo druk is en waar
het last van heeft. Een kind met ADHD
zal over het algemeen oppervlakkiger
antwoorden op deze vraag.

‘‘Een veelvoorkomende fout die wordt
gemaakt bij de diagnose van een kind is
dat hij/zij de label AD(H)D krijgt, terwijl dit
kind eigenlijk Hoogsensitief is.
Hierdoor krijgt het kind een verkeerde
aanpak en in veel gevallen zelfs Ritalin.
Maar kan dat echt zo’n kwaad?’’
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Hoogsensitieve kinderen hebben het
vermogen van het leven te genieten en
emoties intens te ervaren. Een bekende
bijwerking van Ritalin is, dat het zowel
de negatieve als positieve emoties vlak
maakt, en juist die gevoeligheid is een
kwaliteit van hoogsensitieve kinderen.
Na het innemen van Ritalin kunnen
hoogsensitieve kinderen zich afgevlakt,
lusteloos of depressief voelen. Ook
kunnen ze last ervaren van de negatieve
bijwerkingen zoals gebrek aan eetlust,
moeilijk kunnen inslapen, hoofdpijn,
buikpijn en psychische klachten als
nervositeit, angst en snel geirriteerd zijn.
Bij chronisch gebruik kan gewenning of
psychische afhankelijkheid optreden.
Voor hoogsensitiviteit heb je geen
medicatie nodig, het is vooral belangrijk
er goed mee te leren omgaan. Het is
tenslotte een karaktereigenschap met
voor- en nadelen en geen stoornis.

Alternatieven voor medicatie
Ritalin in samenwerking met
hoogsensitiviteit levert dus duidelijk niks
op. Maar wat zou dan wel werken om
beter om te leren gaan met de lastige
kanten van hoogsensitiviteit?
Coaching of een sociaal-emotionele
weerbaarheidstraining is bijvoorbeeld
een goede keuze om een kind, of een
volwassene, om te leren gaan met
overprikkeling en zijn of haar emoties.
Hoogsensitieve personen zijn over het
algemeen heel creatief. Het kan heel
fijn zijn om emoties te uiten door middel
van dans, muziek of beeldende kunst.
Kunstzinnig Dynamisch Coachen of
Creatieve Therapie zou dan ook een
goede optie kunnen zijn.
Ons lichaam en geest staan met elkaar in
verbinding, en een hoogsensitief persoon
is zich hiervan over het algemeen extra
bewust. Sommigen hebben dus veel baat
bij lichamelijke ontspanning, bijvoorbeeld
yoga, ademhalingsoefeningen, massage
of een lekker warm bad.

Voor veel hoogsensitieve kinderen
en volwassenen blijkt LTO3 een veilig
natuurlijk alternatief te zijn voor
stimulerende medicaties zoals Ritalin
en Concerta. In een apart artikel in dit
magazine geven we hier meer informatie
over.
Een kind dat hoogsensitief is heeft vooral
geduld, begrip en rustmomenten nodig.
Aan het eind van de lange (school)dag,
zijn ze vaak overprikkeld en moe. Wat
dan goed werkt zijn aardingsoefeningen
of de natuur ingaan, maar ook het
kind even rust gunnen op zijn kamer
(zonder tv, mobiel, iPad, computer etc.),
het voldoende water laten drinken, de
overprikkeling benoemen en er begrip
voor tonen en het kind gerust te stellen.
Hoogsensitiviteit is een prachtige
eigenschap en kracht als je er goed mee
om kunt gaan. De sensitiviteit afvlakken
en onderdrukken door middel van
medicatie is hetzelfde als een deel van
het kind lam leggen. En waarom zou je
dat willen? Leer met de hoogsensitiviteit
van het kind omgaan, dan verandert
het vanzelf van last naar kracht, zonder
medicijn!
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Ritalin... de oplossing?
Ik weet nu beter!
Zolang ik me kan herinneren heb ik al
moeite met school gehad. Met name
met luisteren en opletten. Ik herinner
mij nog dat ik in groep 6 zat en wij een
combinatieklas vormden met groep 7. De
juf legde de helft van de groep de stof
uit, terwijl de andere helft met een ander
vak bezig was. Zodra de juf klaar was
met het uitleggen van de stof wisselde
het. Ik kon mijn aandacht nooit bij de
opdrachten of sommen houden en had
aan het einde van de dag niks af. Als wij
onze rekenopdrachten moesten maken,
kreeg groep 7 Engelse les. Dat hadden
wij nog niet in groep 6, en ik vond dat
veel interessanter. Ik dacht: “Ik ben toch
niet goed in rekenen, dan kan ik alvast
beter Engels gaan oefenen. Dan kan ik
dat volgend jaar in groep 7 als beste van
de klas!” Ik kreeg natuurlijk vaak op mijn
kop omdat ik niks af had, maar ik kon
niet anders. Zodra de juf, of een leerling
begon te praten, was mijn aandacht

volledig weg. Als het wel stil was in de
klas, was ik vaak aan het dagdromen of
naar buiten aan het kijken om te zien wat
daar gebeurde. Zo is het eigenlijk mijn
hele schoolcarrière gegaan.
Toen ik op de middelbare school kwam
werd dat wel problematisch. Ik had een
gemengd advies gekregen, vmbo-t/havo.
Mijn leraar in groep 8 vertelde mij dat
vmbo-t waarschijnlijk beter was, omdat
ik op de havo veel moest opletten en
moeilijke wiskunde zou krijgen. Ik was in
geen van beide erg goed, dus werd het
vmbo-t. Ook daar kreeg ik eigenlijk nooit
wat af, leverde nooit iets in. De tweede
klas haalde ik net met de hakken over de
sloot, maar in de derde klas bleef ik dan
toch zitten. Ik wisselde van school in dat
jaar. Dat hielp wel iets, maar ik bleef het
moeilijk houden op school.
We zijn toen gaan kijken of we de oorzaak

van mijn problemen konden vinden.
Ik zat sowieso niet erg lekker in mijn
vel dat jaar en werd door de huisarts
doorverwezen naar een psycholoog. Na
een paar gesprekken kwamen we daar
tot de conclusie dat zij mij niet verder
kon helpen. Inmiddels ging het niet zo
goed met mij en werd ik met spoed
doorverwezen naar een psychiater.
Ik heb bij de psychiater meerdere
gesprekken gehad en testjes gedaan.
Uiteindelijk werd ik daar gediagnostiseerd
met ADD (Attention Deficit Disorder). Ik
heb altijd een druk en vol hoofd gehad,
en moeite met concentreren, dus voor mij
en iedereen in mijn omgeving leek dit een
logische diagnose. Ik kreeg toen Ritalin
voorgeschreven, pilletjes van 20mg. Ik
zou beginnen met twee pillen op een dag.
De eerste direct als ik wakker werd en de
tweede later in de middag, rond een uur
of twee/drie.

In het begin leek dit goed te werken. Ik
voelde me vooral ’s-ochtends scherper
en kwam makkelijker uit bed. Ik vond
het minder moeilijk om bezig te zijn voor
school. Als de opdracht leuk was had ik
er soms zelfs zin in en was ik zo klaar.
Als ik eenmaal thuis kwam was ik moe. Ik
voelde me mentaal verdoofd. Vaak moest
ik huilen, en ik zat eigenlijk nog minder
lekker in mijn vel. Als de Ritalin begon uit
te werken voelde ik me vaak rusteloos
en verdrietig of gefrustreerd. Mijn
schoolresultaten gingen weer achteruit.
Ik mocht per dag in totaal 3 Ritalin pillen
slikken, dat ben ik toen gaan proberen.
Het werd er niet beter van.
Ik voelde me nog somberder, en daarbij
had ik minder eetlust dan normaal en
sliep ik veel slechter. Ik kreeg dus ook
weer meer moeite met uit bed komen
en kwam vaak te laat. Met veel moeite
is het me toch gelukt om naar school
te blijven gaan. Dankzij veel hulp van
buitenaf wist ik mijn eindexamen te
halen, en had ik een vmbo-t diploma. Ik
ben daarna gestopt met het slikken van
Ritalin. Ik was er nog lang niet. Vanwege
mijn verschoven slaapritme en depressie,
ben ik uiteindelijk bijna een jaar niet naar
school geweest. Ik heb in dit jaar veel hulp
gehad van onder andere mijn psychiater,
een coach, en een acupuncturist. Dit heeft
me uiteindelijk geholpen en hierdoor heb
ik mezelf beter leren kennen.
Via acupunctuur kwam ik erachter
wat het betekent om hoogsensitief te
zijn. Op sommige vlakken zijn er veel
overeenkomsten met ADD. Rustig, sociaal,
gevoelig en betrokken.
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Makkelijk afgeleid zijn, snel overprikkeld
raken, een druk en vol hoofd. Maar
toch zijn er ook veel verschillen. ADD
word vaak gezien als een aandoening,
hoogsensitiviteit is een aangeboren
karaktereigenschap. Als hoogsensitief
persoon kan ik verbanden leggen en
kennis creatief toepassen. Iets waar
mensen met ADD minder goed in zijn.
Ook heb ik het vermogen om me op een
dieper niveau in zaken en mensen in te
kunnen leven. Een typische kenmerk van
hoogsensitiviteit.
Ik ben inmiddels 5 jaar verder sinds ik
werd gediagnostiseerd met ADD. Door
veel over mezelf en over hoogsensitiviteit
geleerd te hebben, ben ik er vrij zeker
van dat ik eigenlijk geen ADD heb en
dat ik geen Ritalin nodig heb gehad. Het
werkte enigszins bevorderend voor mijn
concentratie, maar daar hield het ook wel
mee op. Ik neem het mijn psychiater niet
kwalijk dat hij mij diagnosticeerde met
ADD en mij Ritalin voorschreef. Zoals ik
eerder al vertelde, hebben beide zo hun
overeenkomsten. Ook is hoogsensitiviteit
een redelijk nieuw begrip. Daarom is het
belangrijk dat er meer over bekend wordt,
zodat mensen ervan op de hoogte zijn en
er onderscheid kan worden gemaakt.
Hadden mijn ouders, de psychiater en
ik de aanbevelingen en tips die in dit
magazine staan maar eerder geweten,
dan was mijn schoolperiode veel
makkelijker en leuker geweest.
Als je denkt dat ook jij verkeerd
gediagnosticeerd bent, lees je dan
goed in en heb het erover met een
hoogsensitieve ervaringsdeskundige/
hulpverlener.
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LTO3: Een natuurlijk
product voor mensen
LTO3; een natuurlijk product voor mensen die
hoogsensitief zijn
LTO3 is een 100% natuurlijk product, afkomstig uit Canada. Het
bezit 3 ingrediënten: L-Theanine, Viskuit en Blauwe Glidkruid
die van de hoogst mogelijke zuiverheid en kwaliteit zijn en
samen een synergetisch effect op elkaar hebben. Dit betekent
dat ze elkaars werking versterken. In Canada wordt LTO3 al
10 jaar ingezet bij o.a. mensen met ADD en ADHD, mensen die
hoogsensitief zijn en ook bij mensen met een burn-out of stress
gerelateerde klachten.
Inmiddels blijken er steeds meer mensen erg goed te reageren
op LTO3. Zo ook hoogsensitieve mensen die klachten hebben
als angsten, burn-out en somberheid. Voor velen van hen
blijkt LTO3 een veilig natuurlijk alternatief voor stimulerende
medicatie als Ritalin en Concerta.

Voor welke klachten helpt LTO3?
LTO3 heeft een positief effect bij klachten als
aandachtsproblemen, hyperactiviteit, concentratiegebrek,
drukte in het hoofd, stress, onwerkelijk/afwezig voelen,
overprikkeling, rusteloosheid, somberheid, slapeloosheid,
angsten en nervositeit.
LTO3 wordt o.a. gebruikt door volwassenen en kinderen die
hoogsensitief zijn of kenmerken van ADHD vertonen. Helaas
is er in Nederland een grote groep kinderen die al aan de
medicatie zitten zoals Ritalin of Concerta. Er zijn ouders die
liever niet al op jonge leeftijd stimulerende medicijnen aan hun
kinderen willen geven. LTO3 biedt voor deze groep ouders (en
kinderen) een uitkomst. Dit natuurlijke product kan namelijk
veilig vanaf het derde levensjaar gegeven worden en slaat vaak
goed aan zonder bijwerkingen te geven.
Steeds meer praktijken, therapeuten en coaches zijn overtuigd
geraakt van de positieve werking van LTO3 en adviseren het
aan hun cliënten.

Ervaringsverhaal met LTO3
Rond mijn 29e is bij mij een sociale
angststoornis geconstateerd en heb ik
antidepressiva gekregen om mijn angsten
te onderdrukken. Op dat moment was
ik niet bekend met hoogsensitiviteit
en werden mijn angsten dus ook niet
als zodanig herkend. Nu weet ik dat
deze angsten veroorzaakt werden door
overprikkeling en oververmoeidheid,
faalangstig zijn en me niet begrepen
voelen.
Een tijdje heb ik me prima
gevoeld en hebben de
medicijnen me geholpen
om de scherpe randjes van
wat ik allemaal voelde af te
halen. Maar er kwam een
moment dat ik me als een
zombie ging voelen; ik voelde
nagenoeg niets meer; geen
enkele emotie. Niet blij, niet
enthousiast, niet zenuwachtig
of boos. Helemaal niets. En dat
was voor mij een groot gemis. Want
als hoogsensitief persoon beleef ik
alle emoties intens; zowel de fijne als de
minder fijne emoties. Maar dat geeft mij
juist het gevoel dat ik leef! En dat gevoel
miste ik. Het was voor mij belangrijk dat
ik leerde omgaan met de overprikkeling
en intensiteit van de beleving van de
emoties.
Het is een hele zoektocht geweest om
uiteindelijk bij het product LTO3 uit te
komen. Nu ben ik 41 jaar en heb ik het
product geprobeerd omdat ik wilde weten
wat het met me zou doen. Met eventueel
de mogelijkheid om het voor mijn zoon
te gaan gebruiken. En omdat het een
natuurlijk product is en er nagenoeg geen
bijwerkingen zouden zijn, durfde ik het
aan.
Wat LTO3 mij heeft gebracht is vooral stilte
in mijn hoofd doordat de gedachtestroom
naar de achtergrond verdwijnt. Hierdoor
kan ik dingen beter loslaten, voel ik me
rustiger, minder nerveus en word ik
‘s morgens niet wakker met een angstig
en opgejaagd gevoel maar juist met een
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rustig en ontspannen gevoel. Ik slaap ook
veel sneller in en word meer uitgerust
wakker. Dit alles heeft een positief effect
op mijn dagelijkse bezigheden. Ik kan
me beter concentreren omdat ik minder
afgeleid word (door die gedachtestroom

en ben daardoor
beter in staat dingen af te maken. Ik
ben niet met tien dingen tegelijk bezig
zoals voorheen, maar kan mij juist beter
focussen. Ik kan meer genieten van de
mooie dingen in het leven, de moeilijke
momenten kan ik beter relativeren en ik ga
er beter mee om.

Concerta met zich meebrengen waardoor
je dus andere klachten krijgt).
Op dit moment gebruik ik voor mezelf
en mijn zoontje druppels van Lichtwezen
essences. Vanwege het feit dat ik geen
twee producten tegelijk wil gebruiken,
ben ik gestopt met de LTO3 (en merk
ik dat o.a. de gedachtestroom
weer terugkomt). En mocht de
Lichtwezen essences niet
meer afdoende helpen dan
is LTO3 weer een goed
alternatief, ook voor
mijn zoon.
Meditatie brengt
mij rust in mijn
hoofd en mijn lijf
waardoor ik minder
last heb van de
dagelijkse prikkels
om mij heen. Kijk
voor jezelf of voor je
kind naar wat er bij jou
of je kind past! Er zijn
tenslotte echt veel meer
alternatieve producten die
jou of je kind kunnen helpen.
En zie het als een ontdekkingsreis
om uiteindelijk te komen tot waar het om
draait; je prettig voelen om datgene te
kunnen doen wat energie geeft en waar jij
en je kind blij en gelukkig van worden.

Ik denk dat LTO3 een heel mooi en goed
alternatief is voor medicatie. Dat staat
voor mij als een paal boven water. Omdat
het een natuurlijk product is, is de kans
aanwezig dat het tijdelijk werkt. Maar
ik heb liever een product dat tijdelijk
werkt op natuurlijke basis zonder nare
bijwerkingen dan medicatie waar allerlei
nadelen aanzitten (waardoor je zou
kunnen concluderen dat het ook maar
voor tijdelijk is; want vooral hoogsensitieve
mensen hebben last van de nare
bijwerkingen die medicatie zoals Ritalin en

29

Mark: ‘‘Ik zocht een uitweg in drugs en drank’’
Wat als je hoogsensitief bent, en je
niet goed met prikkels en emoties om
kunt gaan die ieder moment van de
dag langskomen? Of wat als er iets
onverwachts en heftigs gebeurt en je
overdonderd raakt door de emoties die je
voelt?
Mensen stoppen soms hun problemen
(gevoelens, emoties en pijn) weg door
middelen te gebruiken als sigaretten,
drank of zelfs (hard)drugs. Het is vaak
makkelijker om een afleiding te zoeken
dan jezelf te confronteren met het
probleem en het aan te pakken. Als je het
probleem niet meer ziet of voelt, dan is
het er vanzelf niet meer.
Beter zou natuurlijk zijn om iets te vinden
waar je je gevoelens en emoties in
kwijt kunt en wat je positief stimuleert.
Een instrument leren spelen, sporten of
met vrienden afspreken. Helaas is het
makkelijker om simpelweg een pakje
sigaretten te kopen bij de supermarkt,
wiet bij de coffeeshop of iedere avond
een paar biertjes achterover te slaan
en je afleiding en ontspanning daarin
te zoeken. Er is niks mis mee als je van
tijd tot tijd een biertje drinkt of af en toe
wiet rookt, maar zodra dit is waar je je
voornamelijk mee bezighoudt, moet er
toch een verandering komen. Mark* is zelf
hoogsensitief en hij weet hoe makkelijk
het is om je heil te zoeken in blowen,
drinken en het experimenteren met drugs.
“Ik had veel moeite met het omgaan
met mijn eigen emoties, die soms heftig
en extreem naar boven konden komen.
Jaloezie, achterdocht en verdriet werkten
verlammend op mij. Toen het in mijn
pubertijd uit ging met mijn eerste vriendin,
wist ik niet hoe ik met dat verdriet om
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moest gaan. Op hetzelfde moment zat
ik in een depressie, en dit verdriet dat
er bovenop kwam, gaf een gigantische
dubbele werking. Ik was totaal mezelf niet
en begon veel te roken, mijn school opzij
te zetten voor blowen en na een tijdje op
zoek te gaan naar en te experimenteren
met andere drugs.”
Het is niet ongewoon voor jongeren om
in de pubertijd met zichzelf te worstelen,
met liefdesverdriet of depressieve
gevoelens. Maar bij hoogsensitieve
jongeren komen deze gevoelens toch
op een andere manier binnen. Mark had
het gevoel te verdrinken in een zee van
emoties. “Het klinkt achteraf, nu ik ouder
ben, als een behoorlijk puber drama.
Maar ik weet dat ik er voor hetzelfde
geld in had kunnen blijven hangen, in
die negatieve, destructieve emoties. Ik
heb een vrij liberale houding tegenover
drugsgebruik, en ik zal dan ook niet
zeggen dat het perse een slecht iets is.
Als je het verantwoordelijk kunt gebruiken,
dan kun je emoties en gebeurtenissen
ervaren die anders niet mogelijk zijn. Je
kunt er mee ontspannen met vrienden en
nieuwe inzichten over jezelf opdoen. Maar
zodra je, zoals in mijn geval, het gebruikt
als afleiding, onderdrukking of om je
frustraties op te richten, dan doe je het
vanuit een verkeerd perspectief.”

Dit betekent niet dat drugs geen risico
vormen voor jongeren. Het kan zorgen
voor geestelijke problemen zoals
depressie, angststoornissen of zelfs
vormen van schizofrenie. “Ik ben altijd al
erg angstig aangelegd, vooral tegenover
anderen, en doordat ik hoogsensitief ben
laat ik mij soms gigantisch meesleuren
door andermans emoties”.
“Het gebeurde dan ook vaak dat,
wanneer ik blowde, ik paniekerig van
anderen werd. Ik werd bang dat vrienden
met mij omgingen vanuit medelijden,
of dat ze mij ‘tolereerden’ in plaats van
dat ze mij als vriend zagen. Ik ging mij
hier dan ook naar gedragen, ik hield me
meer stil en durfde niet vrijuit te praten.
Ik besloot uiteindelijk te stoppen met
blowen en te stoppen met het gebruik
van andere, hardere middelen. Sindsdien
merk ik dat mijn oude Zelf weer terug is.
De emoties die ik soms zo enorm sterk
aanvoelde, worden nu niet meer afgevlakt
door het blowen. Nu ik beter heb leren
omgaan met mijn hoogsensitiviteit kan ik
de positieve emoties veel beter naar de
voorgrond halen, en mij niet langer alleen
maar op het negatieve focussen. Ik heb
nog veel te leren over mijzelf, maar ik ben
blij dit hoofdstuk afgesloten te hebben.”
*De namen in dit artikel zijn fictief.

Veel jongeren zullen rond hun pubertijd
en adolescentie gaan experimenteren
met drugs. Bij 18 jarige jongeren ligt het
percentage dat wel eens (soft)drugs heeft
geprobeerd rond de 40%, waarvan 20%
regelmatig gebruikt. 
(bron http://www.opvoedadvies.nl/drugs.htm)
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niet oneens niet eens

Tel alle punten bij elkaar op om te berekenen of je een High Sensation Seaker bent.

Ben jij een Sensation
Seeker?
1 helemaal oneens

2 oneens

3 niet oneens niet eens

4 eens

5 helemaal eens

1

Als het veilig was, zou ik wel een drug willen proberen waardoor ik vreemde nieuwe ervaringen
zou opdoen

2

Sommige gesprekken vind ik pijnlijk saai.

3

Ik ga liever naar een nieuwe plek die ik misschien niet leuk vind dan terug naar een plek
waarvan ik weet dat ik het er leuk vind.

4

Ik zou wel een sport willen proberen die een fysieke kick geeft, zoals skiën, bergbeklimmen of
surfen.

5

Ik voel me rusteloos als ik lang thuis ben.

6

Ik hou er niet van te wachten zonder iets te doen te hebben.

7

Ik kijk zelden twee keer naar dezelfde ﬁlm.

8

Ik vind het onbekende leuk.

9

Als ik iets ongewoons zie, ga ik er meestal wel op af om er meer over te weten te komen.

10

Iedere dag met dezelfde mensen optrekken vind ik saai.

11

Mijn vrienden zeggen dat ze nooit kunnen voorspellen wat ik wil.

12

Ik vind het leuk om een nieuw gebied te verkennen.

13

Ik vermijd een dagelijkse routine op te bouwen.

14

Ik voel me aangetrokken tot kunst die me een heftige ervaring geeft.

15

Ik hou van stoffen waarvan ik “high” word.

16

Ik geef de voorkeur aan vrienden die onvoorspelbaar zijn.

17

Ik verheug me op een plek te zijn waar het nieuw en vreemd voor me is.

18

Als ik geld uitgeef aan reizen kan het land waar ik heen ga me niet ver genoeg zijn.

19

Ik zou best ontdekkingsreiziger willen zijn.

20

Ik vind het leuk als iemand onverwachts een grapje of opmerking over seks maakt waardoor
iedereen nerveus begint te lachen.
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0-49
Je bent wat meer beschouwend van aard, ingesteld op overweging. Je leidt
het liefst een kalm leven. Je neem geen grote risico’s en je wil alles in één
keer goed doen.
1

2

3

4

5
Je leven is overzichtelijk en regelmatig. Je bent geen Sensation Seeker. Pas
wel op dat je niet te teruggetrokken gaat leven.

50-69
Als je in deze categorie valt heb je in ieder geval geen extreem rustig of
sensationeel leven. Je neemt wel risico’s, maar die zijn te overzien. Op dit
punt ben jij dus mooi in balans.

70-100
Je bent iemand die van avonturen en gevaarlijke sporten houdt. Je bent ook
bereid om fysieke of ﬁnanciële risico’s te lopen.
Je bent een Sensation Seeker. Dat sluit overigens niet uit dat je ook HSP kan
zijn. Dan ben je het type met de ene voet op de rem en de andere op het
gaspedaal. Hier bestaat het gevaar dat je jezelf af en toe voorbij loopt.

33

Zoë-May: ‘‘Alles komt intenser binnen’’
Hoogsensitiviteit en stage
Mijn naam is Zoë-May. Op het eerste
gezicht lijk ik nogal verlegen, maar als
je mij leert kennen ben ik dat totaal niet.
Het kost mij vaak even tijd om me op mijn
gemak te voelen, vooral omdat ik altijd te
veel nadenk over wat voor beeld mensen
hebben van mij. Dit pakt weleens verkeerd
uit, omdat ik vooral in het begin verlegen
overkom, terwijl ik eigenlijk heel sociaal
ben. Ik vind het heerlijk om met mensen
te praten, om contact te hebben met
mensen.
Een paar maanden geleden vroeg ik
mijzelf af waarom ik mij altijd zo druk
maak en me zo ‘anders’ voel. Ik ben
erachter gekomen dat ik hoogsensitief
ben. Nu weet ik ook hoe ik met mezelf
om moet gaan. Normaal houd ik er niet
van om gelabeld te worden, maar dit
maakte het een stuk duidelijker voor mij.
Nu weet ik dat hoogsensitiviteit geen label
is, maar een karaktereigenschap. Dat ik
een heel gevoelig zenuwstelsel heb en
alle informatie op een diepgaande manier
verwerk in de hersenen.
Ik ga altijd al anders om met mijn
gevoelens. ik raak sneller overstuur
dan een ander persoon en alles komt
veel intenser binnen. Dit kan heel mooi
zijn, maar vaak ook heel vervelend.
Bijvoorbeeld: als een vriendin of familielid
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problemen heeft, zit ik er lang mee en
denk ik er zelfs meer en langer over na
dan die persoon zelf.
Ik ben snel afgeleid en denk de hele
dag over van alles na. Ik vraag mezelf
af waarom iets gebeurd en of ik het
probleem dat ik tegen kom op kan lossen.
Mensen vertellen me vaak dat ik daar
niet meer over na moet denken en het
los moet laten, maar dat is makkelijker
gezegd dan gedaan.
Ook bedenk ik me altijd de ergste
scenario’s die er maar zijn voor de kleinste
dingen. Als ik bijvoorbeeld ergens heen
ga, om te solliciteren voor stage of werk,
bedenk ik me van tevoren wat voor erge
dingen er allemaal kunnen gebeuren
en hoe het gesprek zal verlopen. In de
praktijk loopt het veel gemakkelijker dan
ik in mijn hoofd had bedacht en heb ik me
weer voor niets druk gemaakt.
Ook op school heb ik last van mijn
hoogsensitiviteit. Ik ben vaak moe als ik
thuis kom, door alle prikkels die ik de hele
dag binnen krijg. Iedereen praat door
elkaar en alle gesprekken komen bij me
binnen. Ik kan ze niet filteren, daardoor
raak ik overprikkeld en moet ik rust nemen
om alles te verwerken en weer op een
rijtje te krijgen. Zo heb ik dat helaas ook
gemerkt op stage.

Op mijn vorige stage had ik hier
veel problemen mee. Het was een
zorginstelling voor mensen die afstand
hadden tot de arbeidsmarkt. Hier werkte
ik in een chalet en kwamen de mensen
regelmatig in en uit lopen. Natuurlijk was
dit voor de mensen daar heel normaal,
maar voor mij was het heel vervelend. Ik
concentreerde mij op elk gesprek, ook al
hadden ze het niet tegen mij. Ook raakte
ik steeds afgeleid bij elk persoon die de
ruimte binnen kwam of verliet. Hierdoor
moest ik erg veel moeite doen om mijn
concentratie weer op te pakken. Door alle
indrukken kwam ik vaak enorm vermoeid
thuis, ook omdat ik tijdens mijn reis naar
huis een uur de tijd had om hierover na te
denken.

‘‘Uiteindelijk
ben ik van mijn
stageplek
weggestuurd.
Zonder opgave
van reden of
overleg met
school.’’

Ik wist niet goed hoe ik met de mensen
van mijn stage om moest gaan, aangezien
ze bijvoorbeeld: autisme, PDD- NOS
of ADHD hadden. Ik voelde me daar
ongemakkelijk bij, omdat ik niet goed
wist wat ik wel en niet kon zeggen. Dan
zei ik dus liever niets. Uiteindelijk ben ik
van mijn stageplek weggestuurd. Zonder
opgave van reden of overleg met school.
Natuurlijk lag het ook aan mij, maar ik
vind wel dat ze verkeerd gehandeld
hebben in deze situatie. Dit vond ik erg
jammer en ik was er behoorlijk overstuur
van. Ze hadden eerst met mij en de school
moeten praten om dit op te lossen. Ik ben
erg zelfstandig en wil alles zelf graag
doen en oplossen. Het is echter moeilijk
om voor mij te accepteren dat ik hier
niet zelfstandig mee om kon gaan, maar
achteraf is het wel het beste. Door deze
gebeurtenis begon ik wel te begrijpen dat
ik het niet alleen ging redden. Dat ik hulp
nodig had om met mijn hoogsensitiviteit
om te leren gaan.

scholen en gemeenten bewust te maken
van hoogsensitiviteit. Veel mensen
weten niet wat hoogsensitiviteit is en
waar je als hoogsensitief persoon tegen
aan kunt lopen. Ze weten ook niet hoe
ze met hoogsensitieve personen om
moeten gaan. Ik heb voor dit project
een folder en flyer ontworpen voor
stage bedrijven. Daarvoor moest ik mij
inlezen over hoogsensitiviteit. Dit heeft
mij erg geholpen om mijzelf wat beter te
begrijpen. Ik heb nu door waarom ik soms
zo heftig reageer op bepaalde dingen.
Doordat ik zo’n gevoelig zenuwstelsel
heb, raak ik gewoon sneller overprikkeld
dan een ander persoon. Met dit project
willen ze scholen en stagebedrijven
benaderen. Ik vind dit zelf een heel goed
idee, omdat veel mensen niet weten hoe
ze het beste met hoogsensitieve personen
om kunnen gaan. Op school begrijpen ze
niet

waarom ik soms zo verward reageer. Mijn
hoofd zit dan vol door alle indrukken.
Ik kan dan geen informatie meer
opnemen en functioneer dan niet zo goed
meer. Daarom hoop ik dat meer mensen
bewust worden van dit project en van
hoogsensitiviteit.
Ik wil in de toekomst graag beter om leren
gaan met mijn fijngevoeligheid, zodat ik
niet zo snel overprikkeld raak en beter in
mijn energie blijf.
Dit alles klinkt misschien negatief,
maar er zit ook een positieve kant aan
hoogsensitiviteit. Ik geniet namelijk enorm
van muziek en van de natuur. Waar ik zelfs
‘‘verslaafd’’ aan ben is het weekend met
mijn vriendinnen doorbrengen, omdat we
altijd leuke dingen gaan doen. Dat geeft
mij energie om de week door te komen.
“You may think you’ve got a long way to
go, but sometimes you need to look back
at how far you’ve already come.“

Om mijn stage nog af te kunnen
ronden, ben ik met behulp
van de school, bij het
Project Bewustwording
Hoogsensitiviteit
terechtgekomen.
Dit project is er om
studenten, ouders,
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‘‘Het is me allemaal
teveel!’’
‘‘Ik heb eigenlijk best een leuke dag gehad. Ik ben naar school geweest, mijn examen ging goed, en ik heb het goed naar mijn zin gehad. Na school
heb ik nog wat huiswerk gemaakt, en ben gaan sporten. Na het sporten ging ik nog even wat drinken met vrienden. Toen ik thuiskwam viel ik helemaal
kapot neer op de bank. Ik had bijna geen energie om mijn bed in te komen.
De dag erna was ik helemaal op. Ik kon me nergens toe zetten, en ik was vreselijk lusteloos en emotioneel labiel. Ik had helemaal nergens zin in. Maar
zoveel had ik toch niet gedaan? Waarom snapt niemand waarom ik zo moe ben? Stel ik me gewoon aan? Het zal wel aan mij liggen....’’
In het bovenstaande voorbeeld lees je een stukje over een hoogsensitief persoon die te ver over z’n eigen grenzen is gegaan en moe en overprikkeld
is geraakt.

Waarom raken steeds meer kinderen en jongeren moe
en overprikkeld?
Onze westerse maatschappij is met de komst van
internet en social media steeds drukker geworden.
Kinderen en jongeren staan aan veel meer invloeden
bloot dan tien jaar geleden, terwijl hersenen er
eeuwen over doen om zich aan te passen. Niet alle
hersenen kunnen die veelheid aan prikkels aan.
Vooral hoogsensitieve kinderen en jongeren kunnen
zich moeilijk afsluiten en zuigen het liefst de hele
wereld in zich op. Ze vinden het fijn om andere
mensen van dienst te zijn en kunnen moeilijk nee
zeggen. Vaak zijn het kinderen en jongeren die
na school gaan sporten, op muziekles zitten, met
vrienden op stap gaan en van alles op social media
bijhouden. Ze doen het niet alleen, ze willen er ook
nog goed in zijn. Waarschijnlijk omdat ze zo duidelijk
aanvoelen wat er van ze verwacht wordt en ook
omdat ze voor zichzelf de lat hoog leggen. Dit alles
geeft veel meer stress en vermoeidheid dan we met
z’n allen doorhebben.
Vooral het lieve, sociale, open en geïnteresseerde
kind/jongere met een onvermogen om te selecteren,
komt in de problemen. Alles komt heel direct en
tot in de kern bij hen binnen. Ze willen alles weten
en meemaken en trekken zichzelf niet op tijd terug
om de hoeveelheid prikkels te verwerken en tot
rust te komen. Vaak hebben ze ook problemen met
slapen, omdat ze niet kunnen stoppen met denken.
Ze worden letterlijk ziek van alle informatie die ze
binnenkrijgen.
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Wat te doen als je
overprikkeld bent?

Tips voor ouders

-

Trek je even terug op een plek waar je alleen bent, en
lees een boek of tijdschrift, of luister wat muziek.

-

Help het kind, de jongere, het leven beter te 		
ordenen en help het met het maken van 		
beslissingen.

-

Ga een stuk wandelen in de natuur. Blijf lekker lopen
totdat je je rustig en ontspannen voelt.

-

Beperk de informatietoevoer van tv, internet en
social media. De hersenen moeten deze 		
informatie allemaal verwerken, wat 			
enorm vermoeiend is.

-

Help de oververmoeide jongeren met een 		
weekplanning. Voor hun rust is het belangrijk om
keuzes te leren maken en niet alles 			
zomaar op zich af te laten komen. Dus 		
plan regelmatig rustmomenten/relaxmomenten
in.

-

Help het kind, de jongere ‘nee’ te leren zeggen.
Leg uit dat het kind ook lief en aardig gevonden
wordt, als het af en toe voor zichzelf kiest.

-

Ga even praten met iemand waarbij je je op je gemak
voelt.

-

Luister naar de signalen van je lichaam. Je merkt zelf
aan je lichaam wanneer het genoeg is of wanneer je
rust moet nemen.

-

Ben je creatief? Kleur dan een mandala of maak zelf
een creatief schilderij.

-

Ga even douchen of in bad, dit kan wonderen doen.

-

Ga sporten, doe ademhalingsoefeningen of beoefen
yoga.

-

Zoek de balans in het leven die bij jou past.
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Nina: ‘‘Last of kracht’’
Voor mij gaat alles en iedereen om mij heen vaak
net iets te snel. Het is vaak te druk, te luid, allemaal
te veel. Ik kan slecht tegen harde geluiden en hele
drukke mensen. Ik ben aan het eind van de dag vaak
moe van alle prikkels die mijn hersenen te verwerken
hebben gekregen. Soms ben ik halverwege de dag
al moe, en soms gewoon de hele dag. Ik vind het
moeilijk om op te blijven letten als ik ‘‘overprikkeld’’
ben. Ik ben dan nogal snel van de leg, nog net wat
emotioneler dan normaal. Ik kan dan soms kortaf
zijn, maar ik ben over het algemeen ontzettend
meegaand. Zo meegaand dat als jou iets dwars zit,
dat ik dat voel. Dat als jij begint te huilen, er een
grote kans bestaat dat ik zomaar mee huil.
Sommige mensen vinden mij te gevoelig, of
overgevoelig, ikzelf noem het hoogsensitief. Soms is
hoogsensitief zijn voor mij heel vermoeiend. Ik ben
erg sociaal, en voel me snel alleen. Ik houd er van
om onder de mensen te zijn, dus dat ben ik dan ook
zoveel mogelijk. Maar omdat ik zo snel vol loop met
prikkels, informatie die ik niet altijd even best kan
filteren en intense gevoelens, beland ik altijd op
hetzelfde punt waar ik bek-af ben. Ik kan gesprekken
dan niet meer goed volgen, word enigszins sociaal
onhandig, heb geen zin meer in mensen en wil me
eigenlijk alleen nog maar terugtrekken in stilte. Als
dit niet kan raak ik vaak geïrriteerd en snel geërgerd.
Ik ben dan, zoals ik het zelf altijd noem, ‘‘oversocialized’’

Het kan ook erg verwarrend zijn. Ik wil dus graag
leuk mee doen en sociaal zijn, maar soms kan ik het
gewoon niet. Ik heb hele sterke gevoelens. Ik vind
iets snel grappig en kan heel blij zijn, soms zo blij dat
ik er zelf druk van word. Ik kan intens genieten, van
bijvoorbeeld muziek, lekker weer, een mooi uitzicht,
of heerlijk eten. Maar ik kan ook heel verdrietig
zijn, zo verdrietig dat ik het lichamelijk voel, als een
knoop boven mijn maag. Of zo kwaad, dat ik de
frustratie door mijn aderen kan voelen stromen. Ik
kan ook snel van humeur veranderen. Vaak hangt
het af van hoe ‘‘vol’’ met prikkels ik al ben. Hoe
voller ik ben, hoe minder ik bij mezelf en mijn eigen
gevoelens kan blijven. Als ik met iemand ben die
zelf kwaad, gefrustreerd of verdrietig is, kan ik dat
nog wel eens overnemen. Vooral frustratie kan ik
slecht mee omgaan. Meestal raak ik zelf dan ook
helemaal gefrustreerd en snap ik er niks meer van.
Aan de andere kant, als ik met iemand ben die heel
optimistisch en vrolijk is, voel ik me zelf ook veel
vrolijker. Best logisch eigenlijk, toch?
Hoogsensitiviteit is voor sommige mensen nog een
nieuw begrip. Velen denken dat het een ziektebeeld
of een stoornis is. Of dat mensen die hoogsensitief
zijn heel ‘‘speciaal’’ of zeldzaam zijn. Dit is echter
niet het geval. Hoogsensitieve mensen zijn uniek,
net zo uniek als iedereen, komen voor in alle
soorten, maten, kleuren, sterrenbeelden en culturen.
Een stoornis is het al zeker niet. Lastig, dat is het
soms wel. Maar op sommige momenten is het ook
een geschenk om gevoelsbegaafd te zijn. Als jij,
en je omgeving weten hoe om te gaan met jouw
hoogsensitiviteit, kun je er prachtige dingen mee
doen.
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Toos: ‘‘Mijn kracht is de rust in mezelf’’
Hallo! Mijn naam is Toos. Ik ben 56
jaar, werkzaam bij het Noorderpoort als
administratief medewerkster en ik ben
hoogsensitief.
In mijn leven ben ik altijd al moe geweest
en helaas kon geen enkele arts mij
vertellen waar dat door kwam. Op een
gegeven moment leerde ik wel met mijn
moeheid omgaan en heb ik daar mijn weg
wel in gevonden.
Een jaar of zes geleden ben ik heel
hard op mijn hoofd gevallen. Als gevolg
daarvan had ik een whiplash en geheugen
problemen. Er kwamen onderzoeken en
therapie, en toen werd voor het eerst
duidelijk dat ik hoogsensitief was. Ik
ben me daar toen in gaan verdiepen en
vervolgens viel alles op z’n plek. Daarna
begreep ik ook dat hoogsensitief zijn een
oorzaak was van mijn vermoeidheid.
Omdat ik mijn hoogsensitief zijn beter
begreep, gaf mij dat extra inzicht in wie ik
ben. Als kind, en al helemaal als tweeling,
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ben ik me onbewust toch gaan meten aan
de ander. Als kind wil je er tenslotte graag
bijhoren en hetzelfde kunnen doen als
een ander. Maar als hoogsensitief persoon
kon ik daar niet in mee, ik zat toch een
beetje anders in elkaar. Ik probeerde mijn
weg te vinden, maar pastte me onbewust
vaak aan. Het willen meten aan de ander
en de aanpassing, veroorzaakte veel
moeheid. Nu realiseer ik me dat dat niet
meer hoeft en dat het geen zin heeft om
me aan te passen of mee te willen doen
met de mensen die niet hoogsensitief zijn.

op gebeurtenissen inspelen. Het is voor
mij wel belangrijk om daarin dicht bij mijn
gevoel te blijven, want ik kan snel over
mijn grenzen heen gaan. Ik heb tenslotte
toch zo’n 50 jaar lang geprobeerd
hetzelfde te kunnen, als wat een ander
kon, en dat zit nog steeds in mijn systeem.

Als hoogsensitief persoon heb ik een
andere manier van leven en geef ik
op een andere manier invulling aan
mijn leven. Ik heb nu mijn eigen weg
gevonden en ik begrijp nu hoe ik met mijn
hoogsensitiviteit, dus met mijzelf om kan
gaan en dat gaat nu heel erg goed.

Een kwaliteit van hoogsensitieve personen
is dat zij de rust kunnen bewaren, ook
als het om hen heen druk en chaotisch
is. Op de werkvloer bijvoorbeeld ziet
een hoogsensitief persoon wat werkelijk
belangrijk is en wat eerst gedaan moet
worden. Wat mijn werk betreft, weet mijn
directe collega dat ik hoogsensitief ben.
Wij sluiten heel goed op elkaar aan en
kunnen goed op elkaar inspelen. Mijn
manager weet het pas sinds kort. Ik heb
hem wat artikelen toegestuurd, zodat hij
er een beter beeld bij krijgt.

Het hoogsensitief zijn heeft ook hele
mooie kwaliteiten en voordelen. Ik
neem meer nuances waar en daardoor
signaleer ik alles sneller en kan ik eerder

Ik ben van mening dat er wel meer
kennis en verdieping mag komen over
dit onderwerp bij de mensen die sturing
geven aan de teams. Het zou fijn zijn als

ze begrijpen wat deze karaktereigenschap
inhoudt. Dat hoogsensitieve personen
door hun gevoelige zenuwstelsel en
andere manier van informatie verwerken
meer rust nodig hebben om te herstellen
van alle prikkels. Daarmee schep je veel
meer ruimte voor creativiteit binnen het
werk. We hebben alle kwaliteiten van de
mens nodig binnen een bedrijf, dus ook
die van de hoogsensitieve mens.
In mijn werk ervaar ik zelf geen last van
de druk die mij wordt opgelegd, maar wel
van de prikkels om mij heen zoals een
drukke ruimte, de telefoon, mensen met
harde muziek of zelfs een subtiele prikkel
als een stoel die vervelend zit. Maar dat
betekent niet, zoals sommige mensen
wellicht denken, dat ik niet tegen de druk
kan die mij wordt opgelegd. Ik denk zelf
dat ik daar beheerster mee om kan gaan,
omdat ik als hoogsensitief persoon beter
het groter geheel zie en daar goed om
heen kan plannen.

Ik zou dan ook graag zien dat er meer
aandacht komt voor hoogsensitiviteit,
zeker ook voor jongeren. Ik zie
bijvoorbeeld bij mijn kleinzoon dat
wanneer hij niet goed kan meekomen
of kan relativeren; kijk dit ben ik en dit
accepteer ik, dat hij dan ook heel dwars
wordt door dat stukje onmacht. De wereld
gaat steeds sneller en in dit mobiele
tijdperk komt er steeds meer informatie

en dus prikkels op ons af. Als kinderen en
jongeren niet mee kunnen komen, krijgen
zij direct een stempel. Maar als daar wat
dieper naar gekeken zou worden, blijkt
vaak dat kinderen/jongeren verkeerd
gediagnosticeerd worden en dat het
slechts hoogsensitieve kinderen zijn. En
mensen moeten weten; hoogsensitiviteit
is geen afwijking, ziekte of een stoornis,
maar een karaktereigenschap met vooren nadelen.

‘‘Er kwamen onderzoeken
en therapie, en toen werd
voor het eerst duidelijk
dat ik hoogsensitief was.’’
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Nawoord
Hartelijk dank voor het lezen van ons eerste online magazine over hoogsensitiviteit!
We zijn blij dat we dit project hebben kunnen realiseren met een subsidie van de VSV regiomiddelen.
We hebben er veel plezier aan beleefd om met elkaar samen te werken om dit project te verwezenlijken en de wereld in te
zetten. Voor ons was dit dan ook een zeer leerzaam proces, dat zeker bijdraagt aan de ervaringen die wij zullen meenemen naar
toekomstige opleidingen, werkplekken en projecten.
Voor sommigen van ons was dit niet alleen leerzaam voor onze studie, maar ook voor ons als persoon. Dankzij de coachende
begeleiding van Lydia Torsing leerden wij meer over ons gedrag, over wie we zijn en hoe beperkende overtuigingen werken en
hoe ze te doorbreken, zodat we positiever met onszelf om konden gaan.
Onze bijzondere dank gaat uit naar de mensen die we mochten interviewen voor het online magazine. Zij durfden zichzelf
kwetsbaar op te stellen en hun verhaal te delen, waarvoor wij grote waardering hebben. Wij hopen dat andere hoogsensitieve
personen die worstelen met hun gevoeligheid, zichzelf gesteund voelen door deze verhalen en indien nodig de stap naar
begeleiding of hulp durven te gaan zetten. Wij hopen ook dat professionals in het onderwijs en in het bedrijfsleven inzien, dat
hoogsensitieve personen over prachtige kwaliteiten beschikken, maar wel wat ondersteuning kunnen gebruiken in het leren
omgaan met alle prikkels die op hen afkomen.
Nogmaals, hartelijk dank voor het lezen van ons online magazine. Wilt u meer informatie over het project bewustwording
hoogsensitiviteit of bent u op zoek naar begeleiding of een workshop, kijkt u dan op www.prikkel.org of neem geheel vrijblijvend
contact op met Lydia Torsing via email: info@denkvitaal.nl of via mobiel: 06-55343408.

Met dank aan:
Ngoc Quy Nguyen 		
comic hoogsensitiviteit, 		
				creëren van de mascotte
Luc Beeksma 		
design van de Prikkel app
Saskia Ruighaver		
design magazine
Matthijs Hatzmann 		
programmeren van de Prikkel 		
				app
Mitchel Bonnema 		
leraar en begeleider Luc
Dennis Mandema 		
ontwerp interface app
Jeffrey Hinderiks 		
geluidseffecten en muziek 		
				comic en Prikkel app
Joeri de Haan 		
logo en huisstijl ontwerp
Rutger Wiechers 		
schrijven van artikelen voor het
				online magazine
Miel Fidder 		
schrijven van artikelen,
				- vormgeven signaleringskaart,
				cover ontwerp magazine
Jesse van der Tuuk 		
fotografie
Hessel de Jong 		
fotografie
Nina Kuiper 		
ontwerp posters

Zoe-May Schrik 		
schrijven van tekst en 		
				vormgeving folder 			
				stagebedrijven
Hessel de jong 		
vormgeving website
Jens Marrink 		
ontwerpen website
Eppo Meedendorp 		
leraar en begeleider Hessel en
				Jens
Lydia Torsing 		
projectleider en coach 		
				hoogsensitiviteit

Geïnterviewden:
Michelle van Rooijen		
Zoe-May Schrik			
Toos van den Berg-Dokter		
Nina Kuiper

Mark
Linn Fidder
Jasper Letsch

Externe personen:
Combining Elements
Marjan Molenaar 		
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fotografie
redigeren van de teksten

www.prikkel.org
www.facebook.com/prikkel.hsp
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