
Hoogsensitiviteit

Hoe ga je ermee om?



Hoogsensitiviteit

Een term voor mensen die sterker worden geprikkeld 
dan anderen. Zij zijn gevoeliger voor emoties, pijn, genot 
en andere lichamelijke en geestelijke ervaringen. En voor 
geluiden, geuren, visuele en tactiele stimulatie, indrukken 
en mogelijke gevaren.

Je vangt alles op

Wie dit is, is meer gevoelig voor positieve en negatieve stimuli dan 
anderen. Maar soms kunnen deze mensen je er moeilijk mee omgaan. 
Blijven ze eindeloos discussiëren, ook met zichzelf. Complimenten, 
kritiek of nee voelen als een persoonlijke afwijzing. Die pijn doet. 
Alsof ze zintuigen op stokjes hebben. Alsof het brein continue op 
high alert staat. Van binnen reageren ze heftig op allerlei signalen.

Ze voelen zich soms ongelukkig. Omdat ze de kluts kwijtraken. 
Ze weten het niet meer. Ze proberen zich aan te passen, gaan 
onderpresteren omdat ze niet anders dan anderen willen zijn. Het lijkt 
alsof ze geen aansluiting hebben. Trekken zich terug of worden juist 
boos, onredelijk of erger. Op school of bij vrienden of vreemden laten 
ze ineens niet meer zien wat ze thuis wel doen of eerder al konden.

Enkele kenmerken van hoogsensitiviteit

· Irritatie door harde geluiden, licht, drukte, labels in  
 kleren, naden in sokken of kleding, nat gras
· Ongemak bij verrassingen
· Nerveus of faalangstig bij hoge verwachting
· Schrik door een boze sfeer én boosheid na schrik
· Sterke behoefte aan rust en stilte, maar kan zich daar  
 tegelijk moeilijk aan toegeven
· Groot inlevingsvermogen in de emoties bij andere  
 kinderen en volwassenen
· Grote betrokkenheid bij gebeurtenissen in de omgeving

Hoe ga je er als ouder mee om?

Hoogsensitiviteit is erfelijk. Meestal hebben deze gevoelige kinderen 
een net zo’n sensitieve vader of moeder. Die dynamiek is niet altijd 
makkelijk. Ze hebben meer vertrouwen, ruimte, begrip en een veilige 
omgeving nodig.

Overprikkeling is één ding, onderprikkeling levert verwarrend genoeg 
vaak hetzelfde beeld op. Kort gezegd kunnen jonge kinderen juist 
druk dan wel hangerig en moe worden van een prikkelprobleem. 
Het is een grote kunst om te herkennen of er juist meer of minder 
prikkels gewenst zijn. 

Is alleen therapie voldoende?

Kinderen én volwassenen leren niet alleen cognitief. Therapie alleen is 
daarom vaak niet genoeg. Het meeste steken ze op door imitatie van en 
communicatie met leeftijds- en soortgenoten. Zo snappen kinderen, 
de wereld en de signalen om hen heen beter wanneer ze tussen 
gelijken zijn. Speelgroepen en contact met ontwikkelingsgelijken in 
combinatie met coaching en orthopedagogie doen wonderen.



Indicatieve zelftest

Ben jij, of is jouw kind misschien hoogbegaafd, meerbegaafd of 
hoogsensitief? Vul dan de indicatieve zelftest in op onze website. 
Dan heb je meer zekerheid. Kijk op PaletFlevoland.nl onder ‘contact’.

Wat heb jij aan Palet Flevoland?

Welkom! Palet is hét centrum voor hoogbegaafde, meerbegaafde 
en hoogsensitieve kinderen 0-18 jaar en volwassenen. Hier komen 
alle ondersteuningsvormen samen. Wij adviseren, begeleiden, 
behandelen, vangen op en coördineren. Om hen te ondersteunen. 
Zo jong mogelijk, zo adequaat mogelijk en zo kort mogelijk. 

Wij helpen hen te begrijpen wie ze zijn en wat bij hen past. En wat 
niet. Op welke gebieden ze anders zijn dan anderen, wat dat betekent 
en hoe ze ermee om kunnen gaan zonder zichzelf te verliezen.

Onze ‘Je kind komt weer in beweging’-route

We zetten al onze expertise in om je kind weer blij en zichzelf te laten 
worden, de wereld beter te begrijpen en makkelijker met mensen 
om te gaan. 

We bieden diagnose, orthopedagogie, schoolvaardighedentoetsen, 
intelligentieonderzoek, coaching, therapie, speelgroepen, een 
ploeterlab, buitenschoolse opvang, peuteropvang, contact met 
ontwikkelingsgelijken, vaktherapie, specialistische jeugdzorg zoals bij 
faalangst en stemmingsproblemen. Wij werken ook nauw samen met 
andere aanbieders. We bieden je wat je nodig hebt, soms verwijzen 
we je door, maar houden contact. We zijn voor jou de spin in het web.
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