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Twee of drie keer per jaar 
verschijnt een nieuwsbrief van 
Platform Sensikids 
opvoedcoaching. 

In onze nieuwsbrief vind je 
informatie over 
hoogsensitiviteit, ons platform, 
leuke blogs die geschreven 
worden door de Sensikids 
coaches, opvoedtips en 
informatieve artikelen.

Dit keer is ons nieuws weer 
gevat in een digitaal magazine. 

Namens alle opvoedcoaches 
van het platform wens ik je 
veel leesplezier en fijne 
feestdagen,

Sylvia van Zoeren (redactie)

MAGAZINE SENSIKIDS 
OPVOEDCOACHES

7
Petra van der Gulik schreef over 
de kracht van visualiseren

Wie werkten mee aan dit magazine? 
Kijk op pagina 34.  

. 
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In deze wonderlijke tijd waarin een virus dat van 
dier op mens oversprong ons allemaal in de 
greep houdt,  gaan mensen gelukkig toch gewoon 
door met wat ze altijd deden. Ook de 
kindercoaches zijn in hun praktijk gewoon actief. 
Dat blijkt wel uit de bijdragen die ik met veel 
plezier redigeerde. 

In dit magazine is natuurlijk weer veel ruimte 
gemaakt voor het thema hooggevoeligheid.
Hoogsensitiviteit is niet alleen interessant, het 
verdient ook helderheid.  ‘De kenners onder ons 
hoeven niet per se eenduidig te zijn over wat er 
mee wordt bedoeld, maar een paar heldere 
uitgangspunten zijn wel nodig om een goede visie 
te kunnen ontwikkelen. ‘, schreef ik in een eerder 
voorwoord. 

De visie in onze korte beroepsopleiding is 
gestoeld op wat Elaine Aron over 
hooggevoeligheid wilde verduidelijken met 
behulp van het acroniem DOES.
Al onze Sensikids werkvormen, werkboeken en 
hulpmiddelen zijn er in feite op gebaseerd en dat 
al vanaf 2009. 

DOES staat voor: 

Diepgaande verwerking van informatie
Overstimulatie
Emotionele reacties die heel intens kunnen zijn
Sensorische sensitiviteit.

In dit magazine kun je de uitgebreidere 
beschrijving van DOES volgens platform Sensikids 
lezen omdat we begrepen dat het voor anderen 
heel behulpzaam is wanneer men iets wil 
uitleggen over de eigenschappen van 
hoogsensitieve volwassenen en kinderen. 
De tekst komt uit een brochure die kan worden 
gedownload op www.sensikidsopleidingen.nl

Ik vind het echt geweldig om te ervaren dat 
steeds meer ouders rekening willen houden met 
de sensitieve eigenschappen van hun kind en hun 
opvoeding daarop afstemmen. 

Vooral leuk is het feit dat we in deze editie een 
aantal Sensikids opvoedcoaches aan het woord 
laten die onze specifieke werkvormen en 
cursussen combineren met het aanbod in hun 
praktijk. En het werkt! Dat is echt iets om trots 
op te zijn. 

Bewegend leren, rouw,- en verliestherapie, 
voetreflextherapie, natuurcoaching en coaching 
op een bijzondere basisschool, we zetten ze graag 
in het zonnetje in dit magazine. 

Henriëtte Maas schreef eerder dit jaar voor een 
plaatselijk magazine een artikel over de Corona 
pandemie en de impact die dit heeft op jonge 
kinderen en een mooie column over 
hoogbegaafdheid. 
Ik vind dat er weer een mooi magazine is 
gemaakt samen!   

Namens platform Sensikids

Sylvia van Zoeren
PS. In maart 2022 starten, net als elk jaar in de 
lente, weer nieuwe groepen voor de opleiding 
Sensikids opvoedcoaching.  Je kunt terecht in 
Haarlem of De Bilt. 
Trainer Janne Hofman beantwoordt je vragen 
over de opleiding graag via 
sensikids@hotmail.com 
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http://www.sensikidsopleidingen.nl
http://www.sensikidsopleidingen.nl
mailto:sensikids@hotmail.com
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“Thinking more than others 
about our own thoughts is not 
self-centeredness.
It means that if asked what’s on 
our mind, we are less likely to 
mention being aware of the 
world around us, and more 
likely to mention our inner 
reflections.
But we are less likely to 
mention thinking about other 
people.”

Elaine N. Aron



6

Henriëtte Maas

www.pacha-mama.nl

Kinderen leren de blauwdruk van hoe je met andere 
mensen omgaat door de voorbeelden van relaties die 
ze om zich heen zien. 
De belangrijkste relatie is natuurlijk die met de 
ouders. Hoe deze met hun kind omgaan en hoe 
ouders met elkaar en andere mensen omgaan, vormt
de eerste blauwdruk voor de pasgeboren baby. 
Daarom ben ik toch wel een beetje bezorgd over de 
impact van deze tijd op de baby’s en peuters van nu. 
Sociale omgang tussen mensen is in deze tijd 
minimaal of toch wel omgeven door angst voor 
besmetting. Op kraambezoek gaan mag soms pas na 
een paar weken en dan vaak alleen voor de opa’s en 
oma’s en de baby even vasthouden, gebeurt soms 
ook niet of pas veel later. Zo wordt de ontwikkeling 
als het ware uitgesteld en dat heeft natuurlijk effecten 
op het onbewuste patroon dat de baby ontwikkelt 
over relaties. 
Ook voor peuters is het een vreemde tijd. Ze zien 
overal mensen met mondkapjes en missen daardoor 
de mimiek en het contact met andere mensen. Kleine 
kinderen reageren vooral op lichaamstaal, veel meer 
dan op woorden. Door corona zien ze hun ouders 
bewust afstand houden van andere mensen en 
sommige mensen reageren nogal paniekerig als 
iemand anders hen iets te dicht nadert. Voor peuters 
zijn dit rare signalen die zij niet begrijpen en ervoor 
kunnen zorgen dat zij de wereld als niet veilig gaan 
ervaren.
Natuurlijk zijn de maatregelen (weer) nodig, hopelijk 
niet al te lang meer,  maar het is goed als je je als 
volwassene bewust bent wat deze tijd voor kleine 
kinderen betekent. Grotere kinderen kun je al veel 
meer uitleggen en die begrijpen dingen ook beter. 
Daarnaast is hun blauwdruk van sociale relaties al 
gevormd in de periode toen zij klein waren.
Hoe kun je als volwassene nu het beste omgaan met 
kleine kinderen in deze tijd? 

Als ouder is het belangrijk dat je goed beseft dat jouw 
voorbeeldfunctie over relaties nu nog belangrijker is. 
Meer voorbeelden van hoe je gewoon met elkaar 
omgaat, zijn er door corona steeds minder voor je 
kleine kind. Ook al begrijpen kleine kinderen je 
woorden niet letterlijk, ze voelen wel wat jij voelt en 
uitstraalt. 

Probeer je eigen angst onder controle te houden en 
niet groter te maken dan hij is. Gezien je leeftijd val jij 
niet onder de risicogroepen. De meeste mensen die 
overlijden zijn oud en het merendeel heeft ook nog 
onderliggende klachten. Vreselijk als het je overkomt, 
maar het is ook vreselijk als je overlijdt aan een auto-
ongeluk of kanker of een andere ziekte. Daarnaast zijn 
kleine kinderen nauwelijks besmettelijk. Maak je eigen 
angst dus hanteerbaar en zorg dat je die niet uitstraalt 
naar je kinderen toe. Vertel aan je kleine kind wat je 
doet, als je een mondkapje opzet en maak er thuis 
een spelletje van, met een mondkapje kun je ook 
kiekeboe spelen, zodat er een bepaalde lading afgaat. 

Kijk eveneens of je toch wel contact kunt houden met 
leeftijdgenoten en met opa’s en oma’s. Nu het winter 
wordt is dat een stuk lastiger dan afgelopen zomer.  
Maar als je je aan de basisregels houdt zal het meestal 
wel lukken. Online iets afspreken is natuurlijk ook 
mogelijk. 
Voor andere volwassenen, geldt eigenlijk hetzelfde. 
Zorg dat je jouw angst niet uitstraalt naar de kleine 
kinderen die je tegenkomt. Besef hoe belangrijk 
gewone sociale contacten juist voor kleine kinderen 
zijn om een gezonde blauwdruk van sociale relaties te 
kunnen ontwikkelen. Zo draag je je steentje bij aan 
een mooiere en gezondere wereld die er echt 
binnenkort vast weer zal zijn. Een wereld waarin 
kinderen zich veilig en geliefd kunnen voelen en hun 
aangeboren behoefte om andere mensen te kunnen 
vertrouwen, kunnen behouden.

LIEFDE  IN TIJDEN 
VAN

http://www.intensekinderen.nl
http://www.intensekinderen.nl
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door Margreet Botman-Boots

Foto’s uit eigen praktijk

www.HSKtrainingwijchen.nl

Een betere gezondheid, het voorkomen van overgewicht, 
verbeterde oog-hand coördinatie. Bewegend leren helpt 
kinderen echt. 

Heel graag vertelt Margreet Botman iets over haar 
werk. Haar enthousiasme is aanstekelijk. Margreet 
werkt nu zo’n tien jaar als kindercoach in 
samenwerking met Sensikids. 

‘Mijn interesse ligt van jongs af aan bij alles wat met de 
ontwikkeling van kinderen te maken heeft. Zo ben ik 
begonnen als leerkracht in het ontwikkelingsgericht 
onderwijs. Een belangrijke voorwaarde om goed te 
kunnen ontwikkelen en informatie te verwerken is 
bewegen met heel het lichaam. Je houdt hierbij rekening 
met de ontwikkeling van het brein. Dit verloopt niet bij 
ieder kind gelijk, waardoor een kindgerichte aanpak 
noodzakelijk is. De lesstof werd dan ook op verschillende 
manieren aangeboden: op grote schoolborden, met 
muziek, op ritme, in hoeken, op de grond, in de hal, 
buiten, samengevat: met heel het lijf. Nu wordt hier sinds 
een aantal jaren de term bewegend leren voor gebruikt. 

Bewegend leren is het integreren van fysieke 
activiteiten met leertaken. Beweging wordt ingezet om 
de leerstofopname te vergroten. 

Andere voordelen zijn:

• Een betere gezondheid; bewegen zorgt voor een 
betere spijsvertering en voorkomt overgewicht. 

• Goed voor de ogen; door beweging, en dan vooral 
buiten, ontwikkelen de spieren van de ogen. Dit 
voorkomt een stijgend aantal bijziende kinderen. 

• Het geheugen wordt geactiveerd, door een effectieve 
werking van het brein. 

• Prikkelverwerking tijdens het leren. 
• Bewegen is het recept tegen faalangst. 
• Aandacht- en concentratieboog wordt vergroot door 

beweging. 
• Intrinsieke motivatie en executieve functies worden 

door beweging geactiveerd. 

BEWEGEND LEREN8

http://www.HSKtrainingwijchen.nl
http://www.HSKtrainingwijchen.nl


9

Tijdens het bewegend leren merk ik in mijn praktijk en 
op school direct verschil in het verbeteren van het 
richten van de aandacht.

Kinderen kunnen zich langer concentreren wanneer leren 
met beweging gecombineerd wordt. Dit kan met grote 
bewegingen met heel het lichaam, of met kleine 
bewegingen met alleen de handen, of andere 
lichaamsdelen. De betere focus heeft o.a. te maken de 
directe prikkelverwerking. Voor sensitieve en 
hoogsensitieve kinderen is dit van groot belang. Deze 
kinderen vangen veel indrukken op uit hun omgeving, 
waar ook nog eens diep over nagedacht wordt. Het 
gevolg is dat kinderen ‘wegdromen’ of juist ‘prikkels 
zoeken’. Beide zijn niet bevorderlijk voor het welbevinden 
van het kind en het verwerken van de leerstof. Beweging 
zorgt ervoor dat het onbewuste brein, waar o.a. spanning 
opbouwd, nauwelijks belast wordt en zo kunnen kinderen 
gebruik maken van hun bewuste brein. Hierin bevinden 
zich de executieve functies die je nodig hebt om goed te 
kunnen plannen, reflecteren, samenwerken, gevoelens 
uiten, ordenen, enz. Ook komen er bij het bewegen 
stoffen vrij, zoals dopamine en endorfine’

Dopamine wordt ook wel het beloningsstofje genoemd. 
De hersenen geven deze stof alleen vrij als ze vinden dat 
je ergens moeite voor hebt gedaan. Hierbij kan je denken 
aan sporten, vrijen, lekker eten en dus ook bij het 
bewegend leren. Wil je gebruik maken van deze stof 
mogen de bewegingen dus best wel eens wat lastig zijn. 
Des te meer dopamine er wordt aangemaakt. Deze 
dopamine hebben we nodig voor ons geheugen. Zonder 
dopamine werkt ons geheugen niet.

Samen met de verhoging van de focus zijn dit belangrijke 
voordelen voor in het onderwijs en in de praktijk. De 
andere stof is endorfine. Endorfine wordt ook wel ons 
gelukshormoon genoemd. Door beweging komt deze 
stof vrij en ervaar je meer plezier. En als een kind met 
plezier leert, zal hij het vaker herhalen. Deze herhaling 
heb je weer nodig bij het automatiseren van 
verschillende leerstof. Uit onderzoek blijkt dat bewegend 
leren dan ook heel effectief is bij het automatiseren van 
rekenstof en spellingsregels. 

Faalangst
In de begeleiding van (hoog)gevoelige kinderen komen 
we naast de grote hoeveelheid aan prikkelverwerking 
ook regelmatig kinderen met faalangst tegen. Als je maar 
lang genoeg doordenkt, komen er vanzelf beren op de 
weg. Oftewel, onzekerheid over je kunnen of over een 
bepaalde taak waarbij iets van je verwacht wordt. 

Bij bewegend leren zijn kinderen al begonnen voordat zij 
erover na kunnen denken. Ze beleven snel successen en 
door deze successen groeit het vertrouwen 

in zichzelf. Dit zelfvertrouwen lijkt mij mooi onderdeel 
om dit artikel mee af te sluiten. Ik zou namelijk nog wel 
meerdere pagina’s vol kunnen schrijven over mijn 
ervaringen met kinderen die bewegend leren, maar het 
verhogen van het zelfvertrouwen is toch wel één van de 
grootste voordelen. Met zelftrouwen kunnen ‘onze’ 
hooggevoelige kinderen laten zien wat ze in hun mars 
hebben en kunnen zij genieten van hun kwaliteiten en zo 
genieten wij met hen mee! 

Om bewegend leren in jouw praktijk of op school te 
laten slagen, heb je te maken met een aantal 
voorwaarden. Wil je informatie over deze voorwaarden 
en inspiratie over bewegend leren bij jou op school of in 
jouw praktijk, laat het gerust weten via: 
info@HSKtrainingWijchen.nl of neem een kijkje op 
www.HSKtrainingWijchen.nl Op mijn fb-pagina 
‘Kinderpraktijk HSKtrainingWijchen’ staat al veel 
inspiratie. Ik verzorg regelmatig workshops, lezingen of 
studiedagen. Leuk om je te ontmoeten!

De	stressladder,	uit	de	‘Ik	ben	Oké!	training	en	de	
Power	Puber	cursus,	is	een	mooi	handvat	om	stress	in	
beeld	te	brengen.	Ook	hier	is	bewegend	leren	goed	in	
te	zetten.	Ondanks	dat	het	niet	prettig	is	om	
stresssituatie	te	bespreken,	ervaren	kinderen	op	deze	
manier	meer	ontspanning,	worden	prikkels	gelijk	
verwerkt	en	komt	er	motivatie	en	inzicht	voor	in	de	
plaats.	De	theorie	achter	de	stressladder	wordt	op	
deze	manier	beter	en	op	een	plezierige	manier	
verwerkt’.

 

mailto:info@HSKtrainingWijchen.nl
mailto:info@HSKtrainingWijchen.nl
http://www.HSKtrainingWijchen.nl
http://www.HSKtrainingWijchen.nl
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Door Mirjam Voorhuis

Sinds de zomer van 2021 ben ik betrokken bij een 
prachtig initiatief.  Dit is opgezet door ouders van wie 
hun hooggevoelige kinderen wegens diverse 
problematiek uit het regulier basisonderwijs vielen en 
al langere tijd geen onderwijs meer volgden.  Deze 
kinderen pasten (en met hen velen) niet meer in het 
huidige schoolsysteem waarbij de (prestatie)druk 
steeds hoger wordt voor de kinderen. 

Het initiatief betreft de start van een nieuwe school 
(b3 onderwijs), maar wij noemen het een 
beleefcentrum, speciaal bedoeld voor hooggevoelige 
kinderen. 

Omdat ik een aantal kinderen ook persoonlijk 
begeleid(de) in mijn praktijk en ook de ouders en 
docent persoonlijk ken, ben ik gevraagd om 
betrokken te zijn bij de leeromgeving Mijn Eigen Pad. 
Dit initiatief is met zo vreselijk veel liefde en 
betrokkenheid opgezet waarbij het opvalt dat heel 
veel op vrijwillige basis gebeurt. Iedereen doet het 
vanuit z’n hart.  We vormen samen een team om de 
kinderen heen, met een Pabo-docent, 
onderwijsassistent, diverse gastdocenten,  een Yoga- 
docent die elke week les geeft,  en een muziek leraar 
en zelf ben ik elke maandag aanwezig als kinder,- en 
schoolcoach om met alle kinderen te werken aan de 
sociaal-emotionele ontwikkeling. 

Nu zul je denken als lezer, wat een gekke titel boven 
dit artikel wanneer je alleen maar over de mooie en 
positieve dingen leest tot nu toe. En absoluut; het is 
een feest om dit met elkaar te kunnen doen en te 
mogen bijdragen aan de ontwikkeling van deze 
kinderen. 

Maar wat zijn nu dan de problemen in dat paradijsje? 
Ach ja, dat valt ook wel mee hoor en van binnen 
moet ik er soms ook wel om lachen. Maar ja 
hoogsensitieve kinderen en volwassenen zijn natuurlijk 
erg gevoelig, kunnen enorm goed spiegelen en zijn 

soms zo voorzichtig met elkaar dat ze liever iets niet 
zeggen omdat ze bang zijn de ander te kwetsen.  Tja, 
en daarnaast wordt soms ook de lichaamstaal van de 
ander nog niet volledig goed geïnterpreteerd. 
Waardoor het invullen voor de ander,  wat die ander 
voelt, nog wel eens snel gebeurt. 

Een mooi voorbeeld 

Twee hooggevoelige sterke-wil kinderen zijn elkaars 
beste vriendinnen, maar spiegelen elkaar enorm. 
Natuurlijk hebben ze ieder hun eigen rugzakje wat 
ook meespeelt in het geheel. Na onderling veel 
gekissebis van de jonge dames de afgelopen tijd, is het 
de hoogste tijd voor een moment apart met ze. Ik 
maak graag gebruik van SocioCards, een mooie tool 
om een gesprek op een ongedwongen manier op 
gang te brengen. 

Naast hun persoonlijke bagage, zie ik twee hele 
gevoelige meiden die, ondanks hun conflicten met 
elkaar af en toe, het toch moeilijk vinden om wat te 
zeggen tegen de ander vanuit hun kwetsbaarheid.  Zij 
zijn niet alleen bang zichzelf kwetsbaar op te moeten 
stellen, maar zeker ook omdat ze bang zijn om de 
ander te kwetsen. 

TROUBLE IN 
PARADISE
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Hoe mooi is dat eigenlijk! Zoveel rekening houden 
met de ander, omdat je bang bent dat je de ander 
kwetst. Daar zou menig volwassene nog een 
voorbeeld aan kunnen nemen; wat meer rekening 
houden met de ander! 

Maar waar te voor staat is nooit goed natuurlijk, want 
op de manier waarop zij dachten en voelden gingen 
ze volledig voorbij aan hun eigen grens en gevoel. 

Dus eerst maar eens beginnen om elkaar de ruimte 
te geven en je uit te spreken wat je van binnen voelt. 
Dat dat oké is en er mag zijn zonder angst om zelf 
gekwetst te worden omdat je je kwetsbaar opstelt, of 
om de ander te kwetsen. Ze mogen hun eigen ruimte 
innemen.  Hierbij rekening houdend dat je eigen  
waarheid niet dé waarheid hoeft te zijn. Een grote 
uitdaging voor hooggevoelige sterke wil kinderen die 
graag willen doen wat zij vinden dat er moet 
gebeuren.

Uiteindelijk eindigde de sessie met een hele dikke 
knuffel van de meiden aan elkaar. 

Kijk zo mooi kan het gaan, en al rijdend naar huis aan 
het einde van de dag dacht ik; wauw ik zie een hele 
mooie toekomst voor de wereld tegemoet, met zulke 
mooie kinderen die hun eigen pad gaan en zichzelf 
(leren) zijn.  

Wees jezelf Kindercoaching 

https://weesjezelfkindercoaching.nl/

https://mijn-eigen-pad.nl/

https://weesjezelfkindercoaching.nl
https://weesjezelfkindercoaching.nl
https://mijn-eigen-pad.nl
https://mijn-eigen-pad.nl
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”When very calm, HSP’s 
may enjoy the 

advantage picking up 
more delicate nuances.”

- Elaine N. Aron
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door Mireille van Gestel

Zomaar een middagje in mijn praktijk

Max stapt op deze zonnige dag vrolijk binnen:  een 
begroeting met stralende oogjes. Hij vertelt mij dat 
het leuk is om weer in de praktijk te zijn en vraagt 
welk hoofdstuk we vanmiddag uit het werkboek 
‘Sensikids’ gaan doen. Zijn moeder zegt hem gedag en 
samen met Max ga ik aan de slag. 

Dit zag er wel anders uit bij het starten van 
programma ‘Sensikids en voetreflex’. Bij een van de 
eerste afspraken zie ik hem nog verlegen binnen 
stappen, veilig achter zijn moeder staand. Met zijn 
ouders heb ik al een oudersessie/intake gedaan 
waarin uitgebreid en open de problemen zijn 
besproken. Het is fijn dat Max hierbij niet aanwezig is; 
wat Max niet goed kan heeft hij waarschijnlijk al 
regelmatig gehoord. Ik wil hem graag op een positieve 
manier coachen en het voegt daarom voor hem 
weinig toe bij dit gesprek te zijn. Op deze manier is 
het voor ouders ook makkelijker om de problemen 
en zorgen uit te spreken.

Tijdens deze sessie heb ik de ouders  d.m.v. een 
PowerPointpresentatie voorzien van informatie over 
HSP.  Al deze informatie en tips geef ik aan de ouders 
in een papieren versie mee naar huis. Een oudersessie 
beëindig ik met de mededeling dat we er samen voor 
kunnen zorgen dat hun kind zich beter gaat voelen. In 

dit geval is het Max. Het is de bedoeling dat de tips 
en adviezen thuis zo veel mogelijk toegepast worden. 
Door de combinatie Sensikidstraining en de 
voetreflexbehandelingen zal de stress afnemen en 
ontstaat er een bewustwording van gevoelens, 
emoties en stress. 

Graag wil ik jullie een stukje meenemen in het 
behandelen van HSP- kinderen en -jongeren in mijn 
praktijk, hoe dit idee bij mij ontstaan is en hoe 
voetreflextherapie werkt.

VOETREFLEX  EN 
SENSIKIDS

14
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De werking van voetreflex

Bij voetreflex gaat men ervan uit dat het hele lichaam zich 
weerspiegelt in de voeten. Door deze reflexzones te 
masseren worden - in het bijbehorende deel van het 
lichaam - de doorbloeding, de energiedoorstroming en het 
zelfgenezend mechanisme van het lichaam 
geharmoniseerd. Het menselijk lichaam zit namelijk zo 
mooi in elkaar dat deze veel verstoringen zelf kan 
oplossen; als het maar in balans is. 

Tijdens mijn opleiding heb ik energetische, westerse en 
authentieke Chinese technieken geleerd. Deze technieken 
komen samen in diverse behandelingen die ik geef.

Vanaf jonge leeftijd is massage voor opgroeiende kinderen 
een ideale manier om hen te helpen bij hun ontwikkeling.  
Lichamelijk contact is onmisbaar voor een gezonde 
ontwikkeling. Hoe jonger het kind, hoe dieper en 
onbewuster de weg in het lichaam gaat. De voetreflex 
behandeling bij kinderen is gericht op ontspanning, balans 
en welzijn. Kinderen reageren meestal heel goed en snel 
op een voetreflexbehandeling. 

Zeker bij HSP-kinderen mag een massage niet te lang 
duren, want elke prikkel komt intens binnen. Bij deze 
kinderen werk ik veel met massage van de zone van de 
zonnevlecht. Dit is het belangrijkste punt in de 
reflexologie. De zonnevlecht (plexus solaris) wordt ook 
wel ‘buikhersenen’ genoemd. Het is een vlechtwerk van 
zenuwen die als zonnestralen naar de organen in de 
buikholte lopen. Maar het staat ook voor je derde chakra. 

De zonnevlecht is een krachtcentrum van waaruit je jezelf 
in de wereld neerzet. Omdat je via dit chakra direct in 
verbinding staat met de wereld om je heen, is deze 
gevoelig voor stress, spanning, angst enz. Massage van de 
zonnevlecht werkt aardend en kalmerend, voert spanning 
af, brengt balans en evenwicht en werkt ontspannend op 
de spijsvertering.

Tijdens de Sensikidsopleiding hebben we geleerd over het 
1e 2e en 3e brein. 

Onder andere denken en piekeren zorgen ervoor dat we 
constant in ons ‘denkende brein’ zitten. De vraag is of dit 
de juiste actie is. Als wij stress ervaren, dan zijn namelijk 
alle 3 de lagen van ons brein erbij betrokken: ons lichaam 
voelt vervelend, de emoties zijn ongemakkelijk en ons 
denken maakt overuren. We willen ons al denkend uit het 
ongemak redden maar dit is niet realistisch: de onderste 
twee lagen voelen gestrest en ons denkend vermogen is 
gehandicapt zolang in de onderste lagen van ons brein 
geen rust en veiligheid heerst. 

Bij voetreflex behandelingen stimuleer je de aanmaak van 
endorfine en oxytocine. Deze lichaamseigen stoffen 
verminderen stress en bevorderen het geluksgevoel. 
Kinderen die van kleins af aan veel oxytocine aanmaken, 
maken op latere leeftijd meer oxytocine aan als ze 
aangeraakt worden. Dat helpt ze beter met stress om te 
gaan. Door de voetreflex behandelingen komen je 1e en 2e 
brein tot rust, waardoor het 3e brein goed kan werken. Er 
ontstaat dan ruimte voor groei en ontwikkeling.

Zeker bij HSP-kinderen mag een 
massage niet te lang duren, want elke 

prikkel komt intens binnen. Bij deze 
kinderen werk ik veel met massage van 

de zone van de zonnevlecht. 
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Onlangs ben ik gestart met de opleiding tot Horse 
assistent coach. Als HSP-er ben ik graag buiten in de 
natuur met de dieren om mij heen, het lijkt mij mooi 
om coaching buiten de natuur met onze eigen 
paarden te kunnen uitvoeren. Kinderen en dieren 
hebben veel overeenkomsten met elkaar : ze leven in 
het hier en nu en vertrouwen op hun gevoel. De 
pony’s zorgen voor een prettige en veilige 
leeromgeving en stimuleren kinderen om in beweging 
te komen.

Een pony is zonder oordeel, kent geen klein of groot, 
dun of dik, wit of zwart. Een pony voelt vooral wat er 
aan de binnenkant zit. Intuïtie speelt hierbij een 
belangrijke rol.  Het kind leert hierdoor meer te 
vertrouwen op het gevoel en leert te luisteren naar 
belangrijke signalen. Ook voelt het kind zich sneller 
geaccepteerd, mag zichzelf zijn en zich laten zien in de 
omgeving van de pony. De aanraking en de nabijheid 
van pony's zorgt daarnaast voor de aanmaak van het 
stofje oxytocine. Dit stofje, dat wordt aangemaakt in 
onze hersenen, zorgt voor een gevoel van 
geborgenheid en geluk. We noemen het ook wel het 
"knuffelhormoon"; het zorgt daarmee 
voor emotionele veiligheid. 

De paardenkudde vormt daarnaast een heel 
mooi voorbeeld voor kinderen. Een groep paarden 
die in harmonie samenwerken, die zich veilig voelen 
bij elkaar en die voor elkaar zorgen. In de kudde heeft 
elk paard een plek. Bij elke plek hoort een taak. De 
paarden regelen dit samen en zorgen op deze manier 
voor een natuurlijke manier van balans in de kudde. 

Dit is voor kinderen herkenbaar. Ook kinderen zijn 
onderdeel van kuddes. Op school, thuis, met 
vriendjes, bij een sportclub. Ze kunnen veel leren van 
de kudde door deze goed te observeren en door 
zich hieraan te spiegelen.

In de toekomst wil ik wat ik de afgelopen jaren heb 
mogen leren en nog aan het leren ben laten 
samenkomen in behandelingen bij mij in de praktijk. Ik 
realiseer mezelf dat ik een heel mooi vak heb wat ik 
mag uitoefenen. Ik kan elke dag doen waar ik blij van 
word.

Mireille van Gestel -Hanegraaf

Voetreflex en sensikids

www.voetreflex-marenkessel.nl
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Hoogbegaafde kinderen kunnen 
onderpresteerders worden.
Eerder schreef ik over de hoogsensitieve kinderen. Een 
andere groep kinderen zijn de hoogbegaafde kinderen. 
Hier wordt dan eigenlijk hoogintelligent mee bedoeld, 
het is niet zo dat deze kinderen op alle gebieden 
hoogbegaafd zijn. Wel zijn alle hoogbegaafde kinderen 
hoogsensitief. 

Het lijkt fijn als je een hoogbegaafd kind hebt, maar deze 
kinderen kunnen tegen allerlei problemen aanlopen 
zowel in het onderwijs als daarbuiten. Men verwacht van 
slimme kinderen dat ze goed presteren, maar dat is niet 
altijd het geval. Omdat zij echt anders denken en leren, 
hebben zij een andere aanpak nodig dan gemiddeld 
intelligente kinderen. De kans op onderpresteren is zeker 
groter bij hoogbegaafde kinderen. 

Onderpresteren is een sluimerend proces wat niet altijd 
opvalt. Deze kinderen vervelen zich gauw op school, 
weinig is uitdagend voor ze, waardoor ze ook niet leren 
om door te zetten. Het kan er zelfs toe leiden dat ze 
uitdagingen helemaal uit de weg gaan en steeds voor de 
makkelijkste weg kiezen. 

‘Als je er niet aan begint, kun je ook niet falen’, zei mijn 
hoogbegaafde nicht. Zo kan uitstel- en vermijdingsgedrag 
ontstaan, wat kan leiden tot een laag zelfbeeld en 
faalangst, ook omdat ze bang zijn om niet aan de 
verwachtingen te kunnen voldoen en zo hun ouders, 
maar ook zichzelf teleur te stellen. 
Ze ervaren niet de voldoening en tevredenheid die je 
voelt als je bijvoorbeeld een voldoende hebt voor je 
proefwerk nadat je er hard voor hebt geleerd. Het 
meeste komt hen gewoon aanwaaien, ze hoeven er hun 
best niet voor te doen. Zo leren ze niet hoe leren 
eigenlijk werkt: namelijk doorzetten en dan beloond 
worden voor dat doorzettingsvermogen. 

Zeker als ze ouder worden, hebben ze steeds goede 
voornemens, maar het lukt ze niet om in actie te komen. 
Als je kind steeds voldoendes heeft, heb je er als ouders 
vaak niet eens zicht op. Als er dan een moment komt, 
dat ze het echt anders moeten gaan aanpakken, als 
voldoendes niet meer vanzelf komen, zijn ze onmachtig 
om het op te pakken. Meestal wordt onderpresteren al 
zichtbaar tijdens de middelbare schoolfase.  Als het pas 
gebeurt als het kind gaat studeren, duurt het meestal 
nog langer voordat het opgemerkt wordt. 

Het onderpresteren gaat niet vanzelf over, daar is echt 
hulp voor nodig.

ONDERPRESTEREN
.

Door Henriëtte Maas
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Als je een slim kind hebt, is het daarom altijd belangrijk 
om te kijken of hij wel genoeg uitgedaagd wordt. 
Gelukkig zijn ze in het basisonderwijs hier nu ook meer 
bewust van. 

Hoogbegaafden worden niet gemotiveerd door ze meer 
van hetzelfde te geven, je zult ze echt verdieping of 
verbreding moeten aanbieden. Stel geen te hoge 
verwachtingen aan je kind. Dit kan tot gevolg hebben dat 
hij het gevoel krijgt dat het nooit goed genoeg is. 
Perfectionisme is vaak een belemmerende eigenschap en 
werkt een laag zelfbeeld en faalangst in de hand.

• Help je kind inzicht in zichzelf te krijgen; 
onderpresteerders hebben vaak de neiging om het 
buiten zichzelf te zoeken. 

• Leer je kind om ook de blik naar binnen te richten, 
inzicht te krijgen in zijn eigen gedachten, gevoelens en 
gedrag. Als hij het saai vindt op school, kijk dan samen 
met hem wat hij zelf kan doen om het te veranderen, 
wat hem zou helpen om meer gemotiveerd te raken. 

• Leer je kind dat je in je leven vaak dingen moet doen 
waar je eigenlijk geen zin in hebt, maar die toch 
moeten gebeuren, zoals huishouden, routineklussen 
enzovoort. Zelfdiscipline heb je nodig in je leven. 
Neem je kind daarom ook niet teveel uit handen; als je 
dat blijft doen en je kind niet steeds meer zelf de 
verantwoordelijkheid geeft, kan dit eveneens tot 
onderpresteren leiden. 

• Vertel je kind dat leren tijd kost en dat het vraagt om 
telkens weer herhalen. Hij weet niet dat dat voor de 
meeste kinderen telt, dus als hem iets niet makkelijk 
afgaat, kan hij denken dat het te moeilijk is of dat hij het 
dus niet kan en wil hij het uit de weg gaan. 

• Help je kind om uitdagingen aan te gaan, om uit zijn 
comfortzone te komen juist ook buiten school. Zo kan 
hij leren omgaan met falen en ervaren dat je van 
fouten kunt leren. Als je niets probeert, krijg je ook niet 
de succeservaringen die je stimuleren om verder te 
gaan. 

• Besef dat tegenslag en problemen bij het leven horen 
en dat mensen leren door schade en schande. Gun je 
kind om fouten te mogen maken. Verbijzonder je kind 
niet, zijn hoogbegaafdheid is één van zijn kwaliteiten, 
net zoals andere kinderen andere kwaliteiten hebben. 

Gelukkig zijn niet alle hoogbegaafde kinderen 
onderpresteerders, maar het is goed hier wel alert op te 
zijn.  Tessa Kieboom is gespecialiseerd in 
hoogbegaafdheid, zij heeft een aantal goede boeken 
geschreven, ook voor ouders.



“De natuur brengt mij steeds 
een stukje dichter bij mijzelf! Dit 
wens ik jouw kind ook toe; dat 
de natuur je op weg helpt om 
helemaal jezelf te kunnen ‘zijn’; 
op jouw eigen wijze!”

Allet Geertman
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Door Allet Geertman

De Schoorlse duinen zijn al 30 jaar bijna mijn 
achtertuin.  Veel stukken uit het duin lijken op de 
naaldbossen van Emmen, het natuurrijke dorp waar ik 
ben geboren en opgegroeid. Bijna iedere dag was ik als 
kind buiten te vinden, waar ik mijn energie kwijt kon en 
de vrijheid vond om mijn fantasie te kunnen uiten. Ik 
herinner mij dat ik al jong de noodzaak voelde om de 
wereld te verbeteren, ik zette mij in voor acties ten 
behoeve van alles wat leeft, zoals bijvoorbeeld het geld 
inzamelen voor natuurfondsen of actie tegen de bouw 
van een flat op een heideveld. 

Verbinding van natuur en kinderen heeft altijd als rode 
draad door mijn leven gelopen. Tijdens deze 
ontwikkeling deed ik de Sensikids-cursus als 
ondersteuning voor ons hoogsensitieve gezin en bij 
mijn werk als onderwijs ondersteuner.

In mijn werk ontdekte ik dat kinderen heel veel baat 
hebben bij buitenactiviteiten. Vaak organiseerde ik 
moestuin-momenten waarbij de kinderen lekker met 
hun vingers in de aarde bezig konden zijn. Doordat het 
gesprek tijdens het werken in de aarde al vorm krijgt, 
hoeven ze elkaar niet aan te kijken en ontstaat vanzelf 
een soort ‘flowmoment’, een moment met een 
‘gouden randje, waarbinnen de kinderen ontzettend 
veel van elkaar leren.

Geleidelijk ontstond bij mij steeds meer de drive om 
mensen in aanraking te brengen met de natuur waarbij 
iedereen zijn of haar persoonlijke ervaring beleeft. 
Als kinderen op jonge leeftijd al beseffen wat de 
natuur voor ze kan betekenen en er regelmatig te 
vinden zijn, gaan ze er ook beter voor zorgen en dit 
komt de toekomst van onze planeet te goede. Een 
innerlijke wens van mij als kind om de wereld te 
verbeteren kwam terug! 
Een bodem was gelegd om een kinderdagverblijf in de 
natuur tot stand te brengen, waarbij peuters zoveel 
mogelijk buiten verblijven. 
Daarna werd ik onderdeel van het team van 
Bostherapiecentrum waarbij naast de bosdagen voor 
sensitieve kinderen ook losse kinderwandelingen, 
worden aangeboden; familie wandelingen; Shinrin Yoku- 

en avond- stiltewandelingen voor volwassenen, maar 
ook activiteiten op maat. 

Hoe mooi zou het zijn om met een klein groepje, 
(hoog-sensitieve) kinderen in een vertrouwde buiten-
omgeving samen te zijn.  Vooral deze groep kinderen 
heeft extra veel baat bij bewegen en buiten zijn.  
Bij https://www.bostherapiecentrum.nl is het bos het 
‘therapeutische leslokaal’; de natuur heelt en versterkt, 
en biedt oneindig veel mogelijkheden.

Vijfdaagse bosdagen
In 2022 start ik met vijfdaagse bosdagen voor 
(hooggevoelige) kinderen van de leeftijd tussen 7-11 
jaar. 
Iedere twee weken vinden de bosdagen op de 
woensdagmiddag plaats op een vaste plek in de duinen 
van Schoorl.  We gaan ons onder andere bezighouden 
met gezamenlijke projecten, zoals kunstwerken maken, 
of natuurlessen, in combinatie met de doelen uit de 
Sensikids cursus. 

NATUURCOACHING 
EN SENSIKIDS
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Hoe ziet een bosdag eruit?

De kinderen worden door de ouders gebracht. De 
volwassenen en kinderen kunnen elkaar al een beetje 
leren kennen tijdens het wachten tot iedereen van de 
groep er is.  Daarna klimmen we omhoog de duinen 
in, naar onze ‘geheime’ duinpan waar we tijdens de vijf 
middagen steeds terugkomen. Een vaste plek in een 
bijna onbegrensd natuurgebied biedt de mogelijkheid 
om vertrouwd te raken met de omgeving en met 
elkaar, zodat we ons veilig voelen. 
Op deze plek starten we met een heerlijke picknick 
met thee en lekkers en zullen we de indeling van de 
middag bespreken. De groep mag zelf de activiteit 
bedenken waaraan gezamenlijk gewerkt kan worden, 
dit kan bijvoorbeeld knutselen met materialen uit de 
natuur zijn, of hutten bouwen, een natuurles of een 
spel spelen. 
Na deze activiteit gebruiken we de doelen uit de 
Sensikids cursus als ondersteuning. 

De leerdoelen zijn:
Gevoelens leren benoemen
Leren ontspannen en stress herkennen
Handige oplossingen bedenken als er iets vervelends of 
onverwachts gebeurt
Positieve gedachten verzinnen
Je eigen ruimte innemen
Je hoofd en lichaam kalm maken (zintuigenboom)
Kwaliteiten en talenten leren kennen

De activiteit die de kinderen hebben gedaan kan prima 
worden gebruikt om op terug te komen tijdens het 
bespreken van de doelen van de Sensikids cursus.  
Als de groep bijvoorbeeld een hut bouwde en we 
waren het niet allemaal met elkaar eens hoe we het 
project wilden aanpakken, dan kunnen de gevoelens 
die daarbij naar boven kwamen direct benoemd 
worden. De oplossingen die we leren uit de Sensikids-
cursus worden daarbij geleerd en kunnen de kinderen 
als extra oefening meenemen naar huis. Na twee 
weken worden deze geleerde oplossingen nog kort 
besproken en zullen we gezamenlijk nieuwe thema’s 
aanpakken uit de Sensikids-cursus. 
Na afloop van de bosbijeenkomsten hebben we alle 
leerdoelen behandeld, er mee geoefend en ook de 
activiteiten in praktijk gebracht. 
Aan het einde van de mooie natuurdag streven we 
ernaar om rond 5 uur onderaan het klimduin weer 
opgehaald te worden.

Mijn rol bij de bosdagen voor sensitieve kinderen is 
vooral coördinerend, begeleidend en het bieden van 
veiligheid. Ik zorg er voor dat alle kinderen gezien 
worden en iedereen persoonlijk aan bod komt. Ik werk 
zonder oordeel. 

Je vindt meer informatie op: 
www.bostherapiecentrum.nl
Of mail naar : allet.geertman@quicknet.nl

http://www.bostherapiecentrum.nl
http://www.bostherapiecentrum.nl
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Door José Smits-Govaert

www.adhdhsppraktijk.nl  

José Smits-Govaert werkt al jaren met kinderen en 
ouders in haar eigen praktijk en omdat ze merkte dat 
veel kinderen op één of andere manier een hulpvraag 
hadden met betrekking tot verlies is zij de opleiding tot 
verlies & rouwtherapeut gaan volgen. 

Er zijn al vele soorten verlies waar kinderen in hun 
vroege kinderjaren mee te maken kunnen krijgen, zoals 
het overlijden van een huisdier,  opa of oma of andere 
dierbaren uit de omgeving, scheiding van de ouders, 
verhuizing of het krijgen van een ziekte waardoor ze 
dingen niet meer kunnen.

Wat kunnen kinderen en jongeren 
begrijpen, ervaren en hoe kunnen ze zich 
gedragen bij verlies en rouw?

Als hulpverlener/coach is het belangrijk dat je weet wat 
een kind op een bepaalde leeftijd kan begrijpen, 
ervaart en hoe een kind zich gedraagt. 

Kinderen kennen net zoals volwassenen intensieve 
gevoelens van verdriet, boosheid, angst of gevoelens 
van schuld maar zijn uiten zich anders, meestal non-
verbaal. Kinderen kunnen al vanaf het moment dat ze 
zich kunnen hechten, een verlies voelen. Ze voelen aan 
wanneer degene aan wie ze gehecht zijn er niet meer 
is en voelen de verlatenheid.

Om te kunnen rouwen moeten kinderen begrijpen wat 
dood is. Als je kinderen vertelt over wat dood zijn is 
moet dat op een manier die ze kunnen begrijpen.

Kinderen van 0-3 jaar weten nog niet wat ‘dood’ 
is. Het onderscheid tussen leven en niet-levend kennen 
ze nog niet. Ze reageren op de emotionele reacties van 
de ouder(s) of oppas en meestal vanuit hun behoeften 
zoals de verzorging, de warmte en de liefde. Wanneer 
een andere persoon in deze behoeften kan voorzien 
zullen ze zich daar snel aan hechten. Dat de dood 
onomkeerbaar is kunnen hele jonge kinderen nog niet 
bevatten. Kinderen van deze leeftijd gaan met hun 
rouw om door de ervaring in hun spel te verwerken 
met bijvoorbeeld Playmobil, blokken, poppenkast of 
botsende autootjes. Emoties worden vaak geuit in de 
vorm van lichamelijke klachten zoals misselijkheid, 
buikpijn of slaap-en eetproblemen. 

Kinderen van 4-6 jaar kennen het verschil tussen 
dood en levend, maar ze beseffen nog niet de 
onomkeerbaarheid van de dood. Ze beginnen te 
beseffen dat dood en verdriet met elkaar te maken 
hebben maar voelen nog geen angst voor de dood. 
Kinderen van deze leeftijd kunnen wel rouwen maar 
vertonen nog niet veel rouwreacties. Dat is hun 
overlevingsstrategie. Ze beschikken nog niet over het 
vermogen om hun gevoelens, gedachten en behoeften 
duidelijk te verwoorden. Uitingsvormen die je vaak ziet 
op deze leeftijd zijn woedeaanvallen, jaloezie, 
verlatingsangst en afhankelijk en regressief gedrag zoals 
bedplassen . Ze kunnen fluctueren van intens verdrietig 
zijn naar het weer volledig opgaan in hun spel.

Kinderen van 7-9 jaar begrijpen beter wat de 
dood betekent en beseffen de onomkeerbaarheid 
hiervan. Deze kinderen zijn ook kwetsbaar omdat ze de 
betekenis van de dood kunnen begrijpen, maar nog niet 
in staat zijn met de gevolgen om te gaan. In deze 
leeftijd stappen ze over van magisch denken naar 
concreet denken. Je ziet vaak dat de kinderen 
ontkennen wat er gebeurd is, veel vragen stellen en 
concentratie-en leerproblemen krijgen. Daarnaast 
kunnen ze regressief gedrag vertonen en gevoelens van 
somberheid, boosheid, verdriet en schuld ervaren.

Kinderen van 10-12 jaar beseffen dat de dood 
onomkeerbaar is en dat de dood universeel is. Ze 
beseffen dat de dood naast externe oorzaken zoals 
een ongeluk of interne oorzaken kan hebben zoals 
ouderdom of ziekte. Kinderen zijn al wat zelfstandiger, 
stellen zich minder afhankelijk op en willen veel zelf 
uitvinden en oplossen om vooral niet kinderachtig te 
lijken. Ze weten zich vaak geen raad met hun gevoelens 
en uiten deze dan vaak in lastig en opstandig gedrag. 
Als ze merken dat de ouder(s) verdriet hebben 
verbergen ze hun eigen verdriet en wachten ze tot het 
veilig genoeg is om te rouwen. 

ROUW EN 
VERLIES

http://www.adhdhsppraktijk.nl
http://www.adhdhsppraktijk.nl
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Jongeren van 13-18 jaar komen in hun 
rouwreacties overeen met die van volwassenen. 
Problemen en gevoelens die de puberteit met zich 
meebrengt zoals onafhankelijk willen zijn, onzekerheid 
over eigen identiteit en er graag bij willen horen 
lopen door de gevoelens van rouw heen. Dit 
bemoeilijkt soms toch de interne behoefte aan 
warmte en geborgenheid. Op deze leeftijd gaat men 
zich vaak de vragen stellen wat de betekenis van het 
leven is en waar je naar toe gaat na de dood. Vaak 
wordt in de puberteit het uitstellen van rouw gezien 
omdat puberen en rouw niet goed samengaan. 
Gevoelens van eenzaamheid, machteloosheid, 
onzekerheid, moeheid, hoofdpijn en schuldgevoelens 
worden regelmatig gezien bij deze leeftijd. 

Welke ondersteuning kunnen kinderen en 
jongeren gebruiken.

De pijlers die eigenlijk in de ondersteuning voor alle 
leeftijdscategorieën gelden zijn:

• Goed kunnen luisteren naar wat je kind te zeggen heeft
• Het geven van correcte informatie
• Warmte, veiligheid en structuur bieden
• Herinneringen vastleggen en er over praten met je kind.

Kijken vanuit systemisch oogpunt naar verlies en 
rouw

Omdat hoogsensitieve kinderen zoveel gevoelens 
ervaren vanuit hun omgeving is het belangrijk dat je 
als hulpverlener/coach hiernaar kunt kijken vanuit 
systemisch oogpunt. 

Vanuit de hechtingstheorie van Bowlby (grondlegger 
van de hechtingstheorie) is hechting het natuurlijke en 
onbewuste gedrag waarmee nabijheid van een 
beschikbare ander wordt gezocht. Vanuit een veilige 
basis kun je als kind de wereld gaan ontdekken. De 
manier waarop jij welkom geheten bent op de wereld 
is het vertrekpunt van waaruit jij nieuwe contacten 
legt en je in verbinding kan staan met de mensen om 
je heen. De manier waarop wij onze relaties 
vormgeven, ons hechten, bepaalt ook onze rouwstijl. 

Wat je bij kinderen en jongeren vaak terugziet is dat 
ze de rouwstijl (coping strategie) van hun ouder(s) 
overnemen. De ouders passen deze coping meestal al 
jaren toe en hebben geen idee wat het effect daarvan 
zou kunnen zijn op hun kinderen. 

Een praktijkvoorbeeld betreft een meisje dat haar tante 
en oma verloren had in één jaar,  moest verhuizen 
waardoor ze haar vriendinnen was kwijtgeraakt en 
haar moeder had de diagnose reumatoïde artritis 
gekregen. Dit is voor een meisje van dertien jaar wel 
erg veel en daarom werd zij bij mij aangemeld. Het 
meisje was erg gesloten en kon haar gevoelens enkel 
uiten door middel van tekenen. Ze gaf aan dat haar 
ouders dachten dat ze geen verdriet had om haar 
oma omdat ze nooit huilde, maar ze huilde enkel 
alleen op haar kamer om haar ouders te ontzien. 

(lees verder op volgende pagina)
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Wanneer er namelijk over haar oma gesproken werd 
vloeiden de tranen vanzelf bij haar moeder.  Daarbij 
vertelde ze dat haar ouders wel hun tranen lieten 
zien maar dat er nooit over de gevoelens gesproken 
werd. In een gesprek dat ik had met de moeder 
vertelde zij dat ze van haar ouders geleerd had om 
niet te treuren en te zeuren maar gewoon verder 
moest leven als er iets ergs gebeurde. Dit had ze tot 
nu toe dan ook altijd gedaan. Het besef dat haar 
dochter nu in alle eenzaamheid haar verdriet aan het 
verwerken was vond ze heel erg om te horen.  Zo 
gaat de onbewust aangeleerde coping strategie van 
generatie op generatie.

‘Wat je moeder zingt als je in de wieg ligt
draag je mee tot aan je graf ’

Afrikaans gezegde

Dat het overnemen van de coping strategie van de 
ouder niet alleen bij rouw en verlies aan de orde is 
komt in het volgende voorbeeld mooi tot uiting:

Ik zag een jongen van zestien jaar in mijn praktijk in 
verband met paniekaanvallen op school. Al snel bleek 
dat achter deze paniekaanvallen een hele andere 
hulpvraag verborgen zat, namelijk geen steun ervaren 
van de ouders en zelf geen steun durven vragen aan 
de leerkracht. In een tafelopstelling was te zien dat de 
moeder een flinke muur om zich heen had gebouwd 
en de vader was ook ver weg geplaatst. In een 
gesprek met moeder bleek dat zij vanuit haar gezin 
van herkomst onveilig gehecht was en een 
vermijdende coping strategie had ontwikkeld. Zij gaf 
aan zelf ook nooit steun te vragen aan anderen en 
weinig vertrouwen te hebben in andere mensen. 
Vanuit systemisch oogpunt is het dan fijn om in 
gesprek te gaan met de ouder en niet alleen het kind 
te begeleiden maar ook de ouder handvaten te geven 
zodat de interactie tussen ouder en kind beter gaat 
verlopen.

Hoe ben jij zelf als hulpverlener/coach gehecht en wat 
is de invloed daarvan op je cliënt?

Daarnaast is het goed om je als hulpverlener/coach 
bewust te zijn hoe je zelf gehecht bent en wat dit 
doet met het contact met je cliënten. Hoe veilig ben 
jij gehecht en hoe sta jij in verbinding met de ander? 

Omdat Jose vanuit de kennis van haar opleiding 
tot verlies&rouwtherapeut hier zoveel baat bij 
heb in haar praktijk en ook voor zichzelf als 
mens, heeft zij een training ontwikkeld voor 
andere coaches. In de ochtend zal ize 
deelnemers alles bijbrengen over de 
rouwmodellen en nieuwe visie op rouw en hoe 
je vanuit systemisch oogpunt de coping 
mechanismen kunt herkennen bij je cliënten. 

Samen met jou gaat ze op zoek naar hoe jij als coach 
gehecht bent en wat het effect daarvan is op je cliënt. 
Daarnaast hoe je rituelen in kunt passen en betekenis kunt 
geven aan hetgeen verloren is gegaan.

In de middag geeft ze deelnemers aan de hand van de 
rouwtaken van William Worden (erkennen, herkennen, 
verkennen en verbinden) per leeftijdscategorie mooie tools die 
ingezet kunnen worden in hun praktijk. Hiermee wordt de 
gereedschapskist van kindercoaches goed aangevuld.

Neem voor het programma, de komende data en je eventuele 
opgave contact op met José:

info@adhd-hsppraktijk.nl

mailto:info@adhd-hsppraktijk.nl
mailto:info@adhd-hsppraktijk.nl
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Basisinformatie over hoogsensitiviteit
Door Sylvia van Zoeren
Hoogsensitiviteit is inmiddels wetenschappelijk bewezen: in de hersenen is meer dan gemiddeld activiteit in 
verschillende hersendelen tegelijkertijd vastgesteld in diverse onderzoeken. Met name tijdens het 
verwerken van situaties waarbij emoties en sociale situaties een rol spelen werd dit vastgesteld. 

Het uitgangspunt in dit artikel is sinds twintig jaar stevig gekaderd: de visie van Elaine Aron, onderzoeker en 
auteur van diverse boeken over hoogsensitiviteit, waarin ze onder andere het acroniem DOES 
introduceerde, ligt ten grondslag aan het programma dat Sensikids aanbiedt aan ouders en kinderen. DOES 
geeft een mooie begrenzing aan wat hoogsensitiviteit wel en niet is.
DOES betekent namelijk: 

1 Diepgaande verwerking van informatie in de hersenen
2 Overstimulatie (overprikkeling)
3 Emotionele reacties die intens kunnen zijn
4 Sensorische sensitiviteit (zintuigelijke gevoeligheid die leidt tot fysieke sensaties).

In dit artikel zal ik proberen DOES te verduidelijken. 

Het kan goed helpen om deze prachtige karaktereigenschap bij jezelf of je kind te accepteren of te 
herkennen.  Je kunt dan namelijk rekening houden met je eigen wijze van verwerken en ervaren of 
rekening houden met de diepgaande verwerking bij je kind. 80% van de mensen die jij kent is namelijk niet 
hoogsensitief en de kans dat jouw behoeftes niet worden gezien of erkend is nog tamelijk groot. Het is dus 
goed om voor jezelf te zorgen. Dat lukt beter als je zelf een goed standpunt hebt ingenomen over je 
sensitieve karaktereigenschap of die van je kind.
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Hoogsensitieve volwassenen en  kinderen ervaren de wereld anders dan anderen.
Ik vind de foto’s hierboven heel sprekend. 
Hoogsensitieve volwassenen (HSP) en kinderen (HSK) voelen zich vaak sterk verbonden met hun 
omgeving en andere mensen. Ze zoeken naar harmonie. Ze komen vaak tot rust in de natuur waar prikkels 
niet overweldigend zijn.  Ze hebben vaker ‘alleentijd’ nodig om bij te komen of gewoon omdat ze het fijn 
vinden om op zichzelf te zijn en hun eigen sfeer en energie te voelen.  Als ze voortdurend in een groep 
zijn, zoals op het werk, op school of de kinderopvang, raken ze vol van informatie. 
Laten we eens onderzoeken wat de D betekent in DOES.
Diepgaande verwerking. Informatie bestaat uit wat we meemaken, lezen en zien, voelen, ruiken, 
proeven en horen. Deze informatie (prikkels) wordt via de zintuigen door het perifere zenuwstelsel naar 
de hersenen gezonden. Daar begint een proces van verwerking. Diepgaand wil hier zeggen: er wordt 
gezocht naar eerdere ervaringen, er worden gevoelens gekoppeld aan de informatie, en er worden 
razendsnel afwegingen gedaan, is het dit of dat, zouden ze het zo bedoelen, of zo? Is het veilig? Waar leidt 
het toe? Waar heeft het mee te maken? 
De informatie  wordt dus in een brede context geplaatst. Nu is het zo dat een HSP vaak zeer veel subtiele 
details tegelijk waarneemt, temperatuur, kleuren, geluiden, geuren, gezichtsuitdrukkingen, de toon in een 
stem, lichaamshouding, de sfeer.  Vooral in sociaal emotionele situaties wordt alle informatie diepgaand 
verwerkt omdat hier ook nog een andere eigenschap een rol speelt: empathie. Het vermogen om de 
situatie van anderen volledig in te voelen, of beter nog: zelf te voelen is meestal groot bij HSP’s en HSK’s. 
Ze kunnen lang nadenken over onrechtvaardige gebeurtenissen, of over de pijn en het verdriet dat zij bij 
anderen zien.
Doordat HSP/HSK’s zoveel meer subtiele details ineens waarnemen is het mogelijk dat ze een soort 
voorbewustzijn hebben, dat door sommigen ‘heldervoelend zijn’ kan worden genoemd. Echter lijkt het er 
eerder op dat zo veel subtiele details zo snel met elkaar worden gekoppeld, dat er ook zeer snel een 
intern beeld ontstaat over een ander of een bepaalde situatie.	

De diepgaande wijze van verwerken gaat razendsnel en onbewust en levert de HSP/HSK’s vaker ongemak 
op, zeker als ze makkelijk reageren of wanneer ze zich sterk verbinden aan de waarneming. 

De extraverte HSP/HSK kan regelmatig te snel reageren waardoor anderen geïrriteerd kunnen raken. 
De introverte HSP/HSK kan zichzelf verliezen in de diepgaande reflectie die volgt op de waarnemingen. 

Het is mogelijk dat HSP/HSK’s alles op zichzelf betrekken en reacties van anderen zeer persoonlijk nemen. 
Ze kunnen zeer gevoelig zijn voor de afwijzing van anderen. 
Het ontwikkelen van een stevig zelfbeeld en een goede eigenwaarde zijn daarom erg belangrijk. 



DOES
De O in DOES staat voor overprikkeling, of overstimulatie. 

Overprikkeling ligt steeds op de loer.
Bij een overload aan prikkels kunnen de hersenen het ineens heel druk hebben met het verwerken van 
alle informatie. Ook bij nieuwe situaties of plotselinge veranderingen kan overprikkeling ontstaan. Het stress 
systeem begint te werken. Er kan een gevoel van onveiligheid ontstaan in het lichaam en dat wordt 
diepgaand gevoeld en kan erg afleiden.  Soms is de stress zo sterk dat het moeilijk is om nog goed na te 
denken.  Te sterke stress heeft negatieve invloed op het concentratievermogen. In een hoge alertheid zijn 
de schouders vaak opgetrokken, kan het lichaam te kampen hebben met verkrampte spieren, kunnen maag 
en darmen opspelen of transpiratieaanvallen optreden. Stress ontstaat door:

1. Te veel zintuigelijke prikkels
2. Door cognitieve stimulatie (denkprocessen, emoties)
3. Door schrik en stress reacties
4. Plotselinge (spontane) veranderingen 

Stress is een te hoge alertheid.  We hebben een juiste alertheid nodig om goed te kunnen functioneren. 
Een lage alertheid zorgt voor doezelen en slapen (ongericht passief zijn)
Een gemiddelde alertheid zorgt voor goede concentratie en een juiste werkhouding (gericht actief zijn)
Een hoge alertheid zorgt voor een verhoogde opmerkzaamheid en stress (ongericht actief zijn - vaak met 
een ontlading aan het eind-)
Hoogsensitieve volwassenen en kinderen bevinden zich vaak afwisselend in een lage of een hoge alertheid. 
In beide gevallen voelen ze zich vaker dan gemiddeld onveilig.  
In het geval van lage alertheid raken ze in een trance, waarin ze slachtoffer worden van de prikkels uit de 
omgeving of uit hun eigen lichaam.  Als ze bijvoorbeeld lang moeten stil zitten en alleen moeten luisteren, 
raken de hersenen en het lichaam in een lage alertheid en worden ze ineens getriggerd door wat ze zelf 
voelen of door de omgevingsprikkels.  Ze kunnen geïrriteerd raken of zelfs woedeaanvallen krijgen. 
Het is ook mogelijk dat ze zelf prikkels gaan maken: neuriën, wiebelen en friemelen. Dat kan onrust en 
irritatie geven.  
Lawaaigevoeligheid.
Bij ernstige langdurige overprikkeling kunnen prikkels als te veel worden ervaren; auditieve (geluids)prikkels 
zorgen dan bijvoorbeeld voor veel ongemak. Binnen de reguliere begeleiding wordt auditieve gevoeligheid 
vaak gezien als voorbode van burn-out. 

Het is mogelijk dat overgevoeligheid op geluidsprikkels bij de HSP een teken is dat alledaagse prikkels 
langdurig onvoldoende zijn gereguleerd of genegeerd. Het leren herkennen van stress en het vermogen 
om om te kunnen gaan met situaties die een achteruitgang in het welbevinden betekenen, helpen dan om 
de overprikkeling te reguleren.  Het is belangrijk dat HSP’s en HSK’s leren om pro-actief te reageren op 
prikkels en situaties.  Vaak reageren ze sub-assertief, dat wil zeggen: achteraf worden ze zich vaak bewust 
van iets en hun reactie erop. Ze kunnen dan gaan piekeren en dat levert weer stress op. 

In de Sensikidscursussen werken de coaches met de werkvorm de Stressladder.  Er wordt veel aandacht 
geschonken aan stress en ontspanningsoefeningen, schrik en aandacht. De kinderen leren met hun 
aandacht bij zichzelf terug te keren en versterken hun eigenwaarde door allerlei leuke oefeningen te doen. 
Ook ouders krijgen tips en tools over stress, aandacht, schrik, ontspanning en de karaktereigenschap zodat 
ze hun kind kunnen ondersteunen om met stress om te leren gaan.



DOES
De E in DOES staat voor emotionele intensiteit.

Elke van Hoof (psycholoog en onderzoeker aan de Universiteit in Brussel) heeft in haar recente publicaties 
een opsomming gegeven van aspecten die we veel tegen kunnen komen bij HSP en HSK en die volgens 
ons bij kinderen kunnen leiden tot diverse (zichtbare) gedragsproblemen en bij volwassenen tot ongemak:

1. Sensitiviteit oftewel inlevingsvermogen
2. Boosheid
3. Emotionaliteit
4. Opgewonden gedrag
5. Moeite met veranderingen/aanpassingsproblemen
6. Zich snel afgewezen voelen
7. Lawaai gevoelig
8. Hang naar rechtvaardigheid

	
Alles raakt de HSP/HSK dieper. Soms zelfs zonder aanleiding. De omgeving kan zorgen voor extra 
overprikkeling omdat er soms wat lacherig over wordt gedaan. Een HSK kan zich gaan schamen voor de 
eigen emotionele reactie.  ‘Jongens horen niet te huilen, dat is niet stoer.’  ‘Wat heb je toch een lange 
tenen.’  Huilen kan overigens net als woede een ontlading zijn als stress zich heeft opgestapeld. 
De emotionaliteit kan volgens Van Hoof het best worden gezien als een seintje van het zenuwstelsel dat 
het even te veel is, als een soort alarmbel.
Tijd voor herstel dus. 

Veel HSP’s en HSK’s voelen zich regelmatig afgewezen door anderen. Doordat informatie van anderen 
diepgaand wordt verwerkt, valt er veel denkwerk te doen in sociaal emotionele situaties. Als men zich sterk 
verbindt met de gebeurtenis, en te veel op zichzelf betrekt (het te persoonlijk neemt) kan het gevoel van 
afwijzing naar voren komen. Heel vaak blijkt bij het checken van een gebeurtenis dat de HSP of HSK een 
verkeerde aanname heeft gehad over iets of iemand. In de coaching helpt het om te onderzoeken om 
welke aannames het ging en wordt de rationeel emotieve training (RET) ingezet: welke aanname had ik?  
Welke gedachten horen daar bij en wat ik wil ik de volgende keer denken en voelen?

HSP’s en HSK’s kunnen zich regelmatig opgewonden voelen. Hun hele lichaam is ingesteld om de wereld 
te ervaren lijkt het wel en het is goed om te leren om intense emoties te leren reguleren. De primaire 
reacties op situaties zijn woede, walging, verdriet, angst of vreugde. Emoties die door het stress brein 
worden vrijgegeven. Het zijn emoties die sterk worden doorvoeld door de hoogsensitieve persoon en 
waar ze zich soms schuldig over voelen. Ook irritatie wordt vaker sterk gevoeld in het lichaam. Emoties 
reguleren kun je leren door je bewust te zijn van de situatie waarin je je bevindt en daar pro-actief op te 
leren reageren.

Meestal hebben HSP’s en HSK’s een groot rechtvaardigheidsgevoel. Ze stellen daardoor hoge eisen aan 
zichzelf en vaak ook aan anderen. De dingen moeten eerlijk verlopen.  Ze willen zelf rechtvaardig worden 
behandeld en zijn er zelf ook op gericht om anderen rechtvaardig tegemoet treden.  Volgens Van Hoof 
bestaat een rechtvaardige behandeling uit:  

1. Op een correcte en onpartijdige wijze met mensen omgaan
2. Voldoende waardering krijgen voor de inzet die HSP/HSK laten zien
3. Zijn de regels op school en op het werk rechtvaardig en worden besluiten rechtvaardig genomen? 

Als bij overprikkeling overinterpretatie van situaties ontstaat kan een HSP/HSK intens reageren op 
onrechtvaardigheid. In de coaching kan ook hier de RET behulpzaam zijn. 



DOES
De S in DOES staat voor sensitieve sensorische verwerking.

Volgens Jane Ayres is sensorische (zintuigelijke) informatie verwerking een neurologisch proces dat in de hersenen 
plaats vindt. 

We beleven de hele dag en zelfs s’ nachts worden prikkels verwerkt. Niet alleen onze zintuigen geven 
prikkels door, ook ons lichaam stuurt vanaf de organen en spieren en het bloed informatie door naar de 
hersenen.
In de hersenen worden automatische processen gecoördineerd voor wat betreft de prikkelverwerking. Er 
wordt bepaald welke prikkels van belang zijn (discriminatie) om vervolgens te bepalen naar welke 
gebieden de prikkels worden gezonden zodat we goed kunnen functioneren. 
De alertheid bijvoorbeeld, wordt mede bepaald door de spieren en pezen die signalen doorgeven aan de 
hersenen. Soms is even bewegen alleen al goed om een juiste alertheid te komen. 
Elaine Aron beschrijft dat HSP’s en HSK’s hun hele lichaam gebruiken om de wereld te ervaren.
Zij ervaren veel meer dan gemiddeld wat er gebeurt in en om hun lichaam. Ze kunnen worden afgeleid 
door het eigen lichaam: bijvoorbeeld een trui die kriebelt, of een regenjas die nat is, of zand in een schoen,  
geven prikkels door via de huid aan de hersenen, waar automatische wordt bepaalt wat te doen met deze 
prikkels. Omdat lang wordt stilgestaan bij de prikkeling -omdat het nu eenmaal zo sterk wordt ervaren 
door de HSP/HSK- lukt het niet om de prikkels van zich af te laten glijden. 
Juist hierom zou een HSP/HSK kunnen leren om pro-actief te reageren op prikkels:
Wat is het hier druk, warm, wat een fel licht, dat nare zand, etcetera wordt dan: ik ga even uit de drukte, ik 
dim het licht, ik zet een raam open, ik schud het zand uit mijn schoen.
Voor ze het weten is het ongemak verdwenen en kunnen ze weer goed functioneren. 
Een gevoelige huid kan zorgen voor schrik voor nabijheid van anderen. Ook kan het verklaren waarom 
men zo gevoelig is voor pijn.  Het kan goed zijn om de huid te leren wennen aan prikkeling: door massage 
of reiki bijvoorbeeld. De huid kan immers zorgen voor reflex reacties die lijken op vechten/vluchten/
bevriezen. Zo blijven de stress hersenen aldoor aan het werk. Er ontstaat een vicieuze cirkel en men kan 
zelfs paniekaanvallen of angstgevoelens ontwikkelen. Als we deze alleen psychologisch zouden aanpakken 
zouden we de sensorische gevoeligheid niet meenemen in een coaching en dat zou jammer zijn.

In de alom bekende vragenlijst van Aron zijn niet voor niets vragen opgenomen die te maken hebben met 
gevoelige verwerking via de huid. 



Introvert/extravert
70% van de hoogsensitieve volwassenen en kinderen is behoedzaam en nadenkend

30% van hen is meer naar buiten gericht en beweeglijk

Elaine Aron bespreekt in haar boeken verschillende uitingen van hooggevoeligheid. 
In mijn twintigjarige ervaring met het coachen van HSP’s en HSK’s heb ik -net als Aron- ontdekt dat DE 
HSP/HSK niet bestaat.  Wel delen ze een aantal kenmerken: een zeer gevoelig zenuwstelsel waardoor 
prikkels intenser worden ervaren, emotionele betrokkenheid, en het diepgaand willen verwerken van 
informatie, vooral als deze sociale of emotionele gebeurtenissen betreft.
We hebben een temperament meegekregen bij onze geboorte, en onze persoonlijkheid vormt zich mede 
door wat onze omgeving ons aanbiedt. Nature (aangeboren) versus nurture(aangeleerd) dus.  
Uit Aron’s onderzoeken is duidelijk geworden dat er ook HSP/HSK’s zijn die extravert zijn. De focus ligt 
vaak op de behoedzame volwassenen en kinderen -die zeer vaak onterecht verlegen worden genoemd- bij 
wie hun temperament en de diepgaande verwerking aan de wortels van hun behoedzaamheid ligt. 
Extraverte HSP’s en HSK’s laten vaker en makkelijker met hun gedrag zien dat ze overprikkeld raken of iets 
onrechtvaardig vinden en dat leidt nogal eens tot conflicten.  Introverte HSP’s/HSK’s verwerken de 
gebeurtenissen vaker in zichzelf en trekken zich dan veelal terug.

Rejection sensitivity
Een ander opvallend aspect van deze groep is dat ze vaker dan gemiddeld gevoelig zijn voor afwijzing.  Het 
onderwerp kwam al aan de orde bij de beschrijving van de emotionele intensiteit.  Aron noemt deze 
gevoeligheid rejection sensitivity. 
HSP?HSK’s kunnen soms sneller dan gemiddeld het gevoel hebben dat ze worden gepest. 
HSP’s/HSK’s doen er goed aan zichzelf af te remmen in situaties waarin ze het gevoel hebben te worden 
gepest en zichzelf af te vragen: klopt het wat ik voelde, zag, hoorde? Zijn mijn gedachten daarover helpend?   
Belangrijk is het wel om stil te staan bij het feit dat ze soms wat makkelijker worden gepest, omdat ze 
‘anders’ overkomen dan de meeste anderen.  Hun hang naar rechtvaardigheid en authenticiteit zijn voor 
anderen soms triggers om onredelijk te reageren. Het is altijd van belang om te zoeken naar het hoe en 
waarom van de gevoelens van de HSP/HSK in dit soort gevallen. 

Eén keer misgeschoten is altijd misgeschoten
Vaak wordt gesproken over faalangst bij deze groep volwassenen en kinderen.  
Het is goed om hier dieper in te gaan op de intense ervaringen die deze groep kan hebben als er een fout 
wordt gemaakt, of als bijvoorbeeld een wedstrijd niet goed verliep. Schrik en primaire emoties worden 
door het gevoelige zenuwstelsel makkelijk prijsgegeven, daar ligt een gevoeligheid voor reflexen aan ten 
grondslag. De sensitieve sensorische verwerking (prikkelverwerking) zorgt voor deze reacties. De 
lichamelijke reacties kunnen zo intens worden ervaren, en steeds opnieuw worden gevoeld als aan de 
situatie wordt teruggedacht, dat vermijding van een tweede poging op de loer ligt.     
Het is daarom goed om ook aan deze gevoeligheid aandacht te besteden voordat men beoordeelt dat er 
sprake is van faalangst, naast de diepgaande verwerking die kan zorgen voor onzekere gevoelens bij het 
doen van schoolwerk of voorbereidingen van tentamens of spreekbeurten. 
Veel HSP’s/HSK’s worstelen met hun behoefte om altijd goed werk te leveren en besteden soms 
ongelooflijk veel energie om dat voor elkaar te krijgen. Daarnaast ontwikkelen zij vaak hun eigen leer- 
strategieën, die soms onhandig en tijdrovend zijn. Een goede structuur en het aanleren van handige 
strategieën kunnen dan behulpzaam zijn. 

(De volledige brochure kun je downloaden op www.sensikidsopleidingen.nl. 
bronnen: Elaine Aron,  Annek Tol, Elke van Hoof)

http://www.sensikidsopleidingen.nl
http://www.sensikidsopleidingen.nl
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Dit magazine delen mag, graag zelfs! Echter 
delen mag alleen in zijn geheel. Wil je 
onderdelen van de tekst overnemen en 
gebruiken? Vraag dan even toestemming: 
info@uitgeverijdeliefde.nl 
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Zoek je een sensikids opvoedcoach in jouw 
omgeving? 
Kijk op: 

https://sensikids.nl/adressen-sensikids-coaches/

Doe je graag mee met onze korte 
beroepsopleiding? 

Kijk op: https://www.sensikidsopleidingen.nl/
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