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Welkom
Welkom bij mijn e-book en leuk dat je het leest!
Of je nu zelf hooggevoelig bent, een ouder/verzorger van een hoogsensitief kind (HSK) of een
opa, oma, leerkracht, hulpverlener of anders betrokken bij/geïnteresseerd in hoogsensitieve
kinderen, in dit e-book vertel ik je meer over hooggevoeligheid. Ik geef je tips, zodat je jezelf óf
een kind hierin kan begeleiden!

Vanaf 2004 werk ik in mijn Praktijk Sterrekind met hooggevoelige kinderen. Zelf hooggevoelig en
mama van een hooggevoelige zoon (geboren 2011) werd het nu echt tijd voor mijn e-book!

Al tijdens de start vanmijn praktijk in 2004 voelde ik de behoefte te schrijven voor én over gevoelige
kinderen, maar vroeg ‘het geven van individuele begeleiding aan kinderen’ mijn aandacht. In die eerste
jaren was het begrip hoogsensitiviteit nog niet bekend en werd ik ‘vreemd’ aangekeken als ik hierover
sprak op scholen of met huisartsen.

Voor de meeste ouders was het een nieuw begrip. Het was nog zo onbekend. Zodra ouders er meer
bekend mee raakten en het kind door de oefeningen beter in z’n vel kwam werd het voor het gezin en
de mensen om het kind heen een begrip vol herkenning waar ze mee verder konden.

Het kind kon hierdoor ontvangen waar hij behoefte aan had!

Nu, ruim 11 jaar later, is er meer bekendheid over hoogsensitiviteit en kunnen kinderen en hun ouders
op meerdere plaatsen begeleiding krijgen. Voorheen kwamen ouders vanuit verschillende hoeken van
Nederland (en zelfs België) naar mijn praktijk, maar door de toename van het aanbod kunnen ouders
begeleiding dichter bij huis vinden.

Er zijn gelukkig goede professionals die kinderen op dit gebied kunnen ondersteunen!

Let bij het maken van je keuze voor een therapeut op of de betreffende persoon zelf hooggevoelig is,
ervaring heeft en kijk naar z’n (pedagogische) achtergrond qua opleiding.

Voor mij is het nu echt tijd mijn jarenlange ervaring met jou en andere geïnteresseerden te delen, want
helaas is er nog niet overal bekendheid van hoogsensitiviteit.

Daarom mijn noodzaak te schrijven, met als doel je te informeren over hooggevoeligheid en je
handvatten te bieden een kind hierbij te begeleiden en ondersteunen.

En vaak hoor ik van ouders terug dat ook zij zelf veel aan de tips en oefeningen hebben gehad!

Veel leesplezier!

Linda Peelen
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Over de auteur
Linda Peelen (1977) is pedagoog en trotsemoeder!
Na haar studie Pedagogiek in Amsterdamwerkt Linda enkele jaren in het Wilhelmina
Kinderziekenhuis in Utrecht. In 2004 komt haar wens uit en opent zij de deuren van Praktijk
Sterrekind!

Gericht op rouwbegeleiding en hooggevoelige kinderen helpt Linda al snel honderden kinderen en
ouders, ook op opvoedkundig en sociaal-emotioneel gebied.

Momenteel deelt Linda haar vele kennis en is ze bezig met een aantal schrijfprojecten. Linda
schrijft over én voor gevoelige kinderen en hun ouders, zodat meer kinderen in Nederland kunnen
worden geholpen.

“Ik ben gaan schrijven om meer ouders en professionals die met kinderen werken te bereiken, zodat
kinderen worden begrepen en op de juiste manier ondersteund. Helaas worden er nog veel te vaak
onjuiste diagnoses bij kinderen gesteld, waardoor zij niet de begeleiding krijgen die ze nodig hebben.”

In 2009 verhuist Linda met haar partner
vanuit provincie Utrecht naar een heerlijke
woonboerderij net over de grens in het landelijke
Friesland. Daar wordt ze in 2011 trotse moeder
van een prachtige zoon! Samen met haar gezin,
hond, poes, kippen en konijnen geniet ze van het
leven!

“Ik ben ontzettend dankbaar dat ik inmiddels
alweer 11 jaar vele kinderen en hun ouders in
Praktijk Sterrekind mag begeleiden en de zon
(weer) in hun leven mag laten stralen!”
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Over dit boek
Er zijn al veel boeken over hoogsensitiviteit geschreven. Alleen die praktische tips en
oefeningen waar (hooggevoelige) kinderen zoveel aan kunnen hebben zijn nog
weinig beschreven. Daarnaast is er in vele opvoedingsboeken geen aandacht voor
hooggevoeligheid, dit is voor mij ook een reden om dit e-book te schrijven.

Ik ontmoet regelmatig ouders die hun kind juist overprikkelen, doordat ze de in
opvoedkundige boeken beschreven ‘disciplinaire maatregelen’ toe pasten. Hun kind raakte
daarvan zo van streek dat het de ‘les’ van de maatregel niet eens oppakte, laat staan
begreep.

Veel opvoedingssituaties wensen echter een net iets andere aanpak dan sommige
‘disciplaire opvoedkundige maatregelen’ die vaak niet handig zijn/niet werken bij een
gevoelig kind.

De vele opvoedingsboeken werken vaak onvoldoende, omdat ze geen rekening houdenmet
hoogsensitiviteit. Strenge consequenties zoals straf werkt vaak niet, kinderen raken hierdoor
extreem van slag en het gedrag wordt soms zelfs versterkt.

Maar wat werkt dan wel? Lees vooral verder en krijg hier meer inzicht in!

Veel ouders zijn onzeker in de opvoeding. Regelmatig hoor ik in mijn praktijk dat ouders zich
schamen voor het ‘lastige’ gedrag van hun kind of voor hun ‘verlegen’ kind of ouders zeggen
over hun kind “soms huilt ze om niets, dan denk ik kom op nou!”.

Ouders hebben het gevoel dat iedereen kijkt of er iets van denkt en soms is dat ook zo.
Vanuit de omgeving krijgt je kind opmerkingen “daar hoef je toch niet om te huilen” of
zeggen ze tegen jou “is hij altijd zo verlegen?”. Ook hoor ik ouders soms zeggen “kan het
nou nooit eens normaal gaan, zoals bij andere kinderen? Altijd dat moeten voorbereiden op
wat komen gaat”.

Ouders zijn er soms moe van en weten niet meer hoe ze het aan moeten pakken.
Sommige ervaren ouders hebben bij hun niet-sensitieve kinderen nooit ‘grote problemen’ in
de opvoeding gehad, totdat hun HSK geboren wordt: “hoe moeten we hiermee omgaan?”.
Ouders missen vaak de juiste inzichten en vaardigheden om hun HSK te begeleiden en op te
voeden. Herkenbaar?

Lees dan vooral dit hele e-book met concrete info om je kind te begrijpen met hapklare
adviezen, je kind verdient het en jij ook!

Het opvoeden van een (hooggevoelig) kind is ook zeker niet altijd makkelijk en leuk, maar
met de juiste inzichten en vaardigheden leer je wat jouw kind nodig heeft, waardoor je er
samen (weer) plezier aan beleeft en van elkaar kan genieten!
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En let op, voornamelijk bepaalt de opvoeding of hoogsensitiviteit een voordeel of een bron
van angst wordt!

Achterin dit e-book, op bladzijde 25, vind je een vragenlijst om inzicht te krijgen of je kind
hooggevoelig is. Al herken je maar enkele punten van sensitiviteit dan kan je jouw kind in
ieder geval met meer begrip begeleiden, zodat hij beter in z’n vel komt.

Een andere manier om er achter te komen is doen wat je nu doet - dit e-book lezen - en
daarna kijken of het aansluit bij jouw kind.

En o ja...even voor de duidelijkheid, ik wil een kind door het begrip ‘hooggevoeligheid’ of
‘hoogsensitiviteit’ niet in een hokje plaatsen of een stempel geven, maar hierdoor juist
bekendheid geven aan hooggevoeligheid, zodat een kind begeleid wordt op een manier die
hij verdient!
Ik kies er trouwens voor het woord hooggevoeligheid te gebruiken, echter spreek ik soms
ook over hoogsensitiviteit waarmee ik hetzelfde aanduid.

Tevens schrijf ik over ‘hij’ waar ook ‘zij’
gelezen kan worden...en spreek ik over je
kind, maar nogmaals je kan dit e-book net
zo goed voor jezelf lezen of als leerkracht,
opa of buurvrouw van!

Mocht je vragen hebben schroom niet en
neem gerust contact met me op.

Ook vind ik het leuk je reactie te lezen, wat
dit e-book jou, je kind enmogelijk je hele
gezin heeft gebracht.

Ik wens je veel plezier bij het lezen en ik
hoop dat het lezen van mijn boek je inzicht
geeft om je kind die begeleiding te geven
die het nodig heeft.
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Deel 1
Wat is hoogsensitiviteit?
Hooggsensitiviteit, ook wel hooggevoeligheid genoemd, is een karaktereigenschap.
Kinderen worden met deze prachtige eigenschap geboren, het is dus erfelijk en vaak is
de vader en/of moeder ook hooggevoelig. Ongeveer 15 tot 20 procent van de bevolking
is hooggevoelig en het percentage is bij jongens en meisjes gelijk.

In mijn praktijk hoor ik vaak van ouders dat ze het zo ontzettend fijn vinden dat
hoogsensitiviteit wetenschappenlijk bewezen is. Vooral als ouders er zelf minder bekend
mee zijn óf waren is die bevestiging dat er eigenlijk ‘niets mis is’ met hun kind erg prettig.
Ook naar de omgeving toe zoals familie, school en de sportvereniging is het voor ouders
makkelijker uit te leggen wat hooggevoeligheid is en wat dit betekent voor hun kind.

Ik dank hiervoor de universitair docent psychologie en psychotherapeut Elaine N. Aron. Zij
deed jarenlang onderzoek en in 1996 publiceerde ze haar eerste boek ‘Hoog Sensitieve
Personen’ -en werd daarmee grondlegger van het begrip Hoog Sensitieve Personen (HSP).

Je zou denken dat door deze bekendheid veel hooggevoelige kinderen niet langer als
‘probleemkind’ worden gezien, helaas is nietsminder waar! Bij veel kinderen wordt hun
hooggevoeligheid niet herkend, waardoor zij helaas nog vaak onterecht een diagnose
krijgen zoals ADD, ADHD, PDD-NOS, depressief of bijvoorbeeld de diagnose chronisch
vermoeidheidssyndroom.

Gevoeliger zenuwstelstel
Hooggevoelige kinderen hebben een gevoeliger zenuwstelstel. Dit betekent dat een
kind met een hooggevoelige aard zich meer bewust is van zijn omgeving; hij ziet, hoort,
voelt, ruikt, ervaart alles intenser dan een kind zonder deze gevoeligheid.

Het is niet zo dat de ogen, oren, reuk of tastzin bij hoogsensitieve kinderen beter zijn, maar
de hersenen verwerken deze informatie grondiger en het hele lichaam neemt nauwkeurig
waar.

Even een wetenschappelijk feitje tussendoor...hooggevoelige kinderen hebben een
heel actieve amygdala, een amandelkern...een klein orgaantje in onze hersenen. Dit
deeltje in onze hersenen bewaart onze emoties waardoor we onze emoties kunnen
herinneren. Intense emoties kunnen blijven natrillen. ]]
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Kinderen kunnen door hun extra fijngevoelige zenuwstelstel en een heel actieve amygdala
makkelijker overweldigd raken in een omgeving waar (veel) prikkels zijn. Doordat ze als het
ware zo open staan voor de wereld om hun heen pakken ze (bijna) alles op. Dit is vaak zo
overweldigend voor kinderen. Ze krijgen te veel prikkels en om hun binnenwereld leefbaar te
houden keren ze óf naar buiten (druk gedrag) óf trekken ze zich juist terug (stil/verlegen/in
zichzelf gekeerd gedrag), om het op diemanier leefbaar voor zichzelf te houden.

Overprikkeld
Hooggevoelige kinderen hebben dus verschillende manieren om met overprikkeling om
te gaan. In mijn praktijk kom ik veel volwassenen tegen die de signalen (van
overprikkeling) bij kinderen niet herkennen als hooggevoeligheid.

Dit kunnen signalen zijn overprikkeling:

• (als baby) veel huilen
• woede- uitbarstingen/driftbuien
• lichamelijke klachten, zoals buik- en hoofdpijn
• hyperactief gedrag, lijkend op ADHD
• concentratieproblemen, lijkend op ADD
• neerslachtigheid/depressief
• angstig
• slaapproblemen
• probleemgedrag op school

Verderop in mijn e-book geef ik je tips om overprikkeling te voorkomen of wat te doen als je
kind overprikkeld is.

Is je kind een rustzoeker óf houdt het juist van
spanning en avontuur?
Hooggevoelige kinderen zijn niet alleen maar rustig, stil of ‘verlegen’, er zijn ook
hooggevoelige kinderen die naar buiten treden en van spannende activiteiten houden.

Bij veel ouders, maar ook bij leerkrachten is dit niet bekend waardoor deze kinderen (vooral
bij overprikkeling) vaker als ‘probeemkind’ worden gezien (en in het ergste geval volgt een
diagnose met medicatie).
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Daarom wat uitleg; in principe kun je twee typen hooggevoelige kinderen onderscheiden:

1. Sensatiezoekers circa 30%

Ook wel sensation seekers/trill seekers (spanningzoekende type) genoemd. Dit type kind
houdt van avontuur en zoekt spannende activiteiten op. Hij is meer op de buitenwereld
gericht en extraverter. Over het algemeen laat dit type kind meer van zich horen dan een
rustzoeker en kan sneller overprikkeld raken.

2. Rustzoekers circa 70%

Dit type kind beschouwt meer en is rustig. Hij neemt zo minmogelijk risico’s en houdt over
het algemeen niet van drukte. Vaak worden deze kinderen introvert of verlegen gevonden.
Een rustzoeker is minder impulsief dan een sensatiezoeker. Kinderen van dit type raken
sneller overvoerd door zorgen, trekken zich terug en kunnen zich eenzaam voelen.

Stop of erop af?
HSK’s hebben vaak een zeer actief gedragsremmend systeem. Dit systeem wordt ook
wel het stop-en-check-systeem genoemd.

Zo kijkt een kind bijvoorbeeld eerst of een situatie veilig is en checkt intern de eventuele
overeenkomsten met een andere situatie.

Alle kinderen hebben in hun hersenen zo’n systeem, maar doordat HSK’s in een bepaalde
situatie zoveel informatie te verwerken krijgen is hun stop-en-check-systeem nog sterker!

Een minder sensitief kind heeft een sterker gedragsactiverend systeem. Het ziet in de
gymzaal ringen hangen en gaat er na een zeer korte check op af. Dit eropaf-systeem zorgt
ervoor dat kinderen nieuwe dingen uitproberen en op onderzoek gaan.

Een HSK-type rustzoeker gaat, nadat hij eerst een tijdje in de gymzaal heeft gekeken en
heeft gezien hoe andere kinderen aan de ringen hangen, zelf op onderzoek uit. Alle kinderen
hebben beide systemen en ze worden door twee verschillende genen aangestuurd.

Ook hier zie je dat ieder kind anders is, er zijn dus ook HSK’s die een sterk eropaf-systeem
hebben, vaak de sensatiezoekers. Van belang is dat je het bij je kind herkent, zodat je de
begeleiding kan bieden die het op dat moment prettig vindt.
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Accepteren
Het is goed om de hooggevoeligheid van je kind en het ‘lastige’ gedrag wat daar soms
bij hoort te accepteren, zodat je kind zich erkent voelt in wie hij is. In het begin kan het
zijn dat je kind zijn gevoelens dan in alle hevigheid laat zien, z’n boosheid, z’n verdriet,
z’n angsten. Dit is oké, je kind voelt zich veilig bij je. Zo leert je kind om te gaanmet z’n
emoties en gevoelens.

Juist als je kind eigenlijk nooit ‘lastig’ gedrag laat zien is het goed te kijken of je kind
z’n gevoelens niet te veel wegstopt om bijvoorbeeld door jou te worden geaccepteerd
(pleasegedrag). Je kind heeft het nu nodig om met z’n gevoelens om te leren gaan, zodat
hij op latere leeftijd niet in de problemen komt. Dit risico is er als hij nooit geleerd heeft z’n
gevoelens te uiten.

Hoe doe je dit, het accepteren en erkennen van je kind? Allereerst door te begrijpen waar z’n
gedrag vandaan komt en hoe het wordt veroorzaakt. Pas dan kan je het leren accepteren. Dit
zal met vallen en opstaan gaan, precies zoals het leven is!

Ga de confrontatie met je gevoel hierover aan, voel dat het somsmoeilijk is je kind te
begeleiden en ervaar je eigen eventuele gevoelens van boosheid, verdriet, onmacht of
teleurstelling.

Probeer je wensen en verwachtingen over/rondom je kind bij te stellen (dat hij
verjaardagsfeestjes niet altijd leuk vindt, omdat het zo druk is of dat hij meer tijd nodig heeft
om te wennen in een nieuwe klas).

Kijk naar situaties die goed gaan, misschien is je kind erg creatief of vindingrijk. En vaak
zijn HSK’s erg intuïtief en empatisch (inlevend in een ander). Of hebben ergens een grote
interesse in, zoals de natuur. Geef hier positieve aandacht aan.

Soms hebben ouders moeite de positieve kanten van hooggevoeligheid te zien. Dit is
helemaal niet zo vreemd, aangezien deze kinderen vaak in de minderheid zijn en daardoor
ook meer opvallen door hun andere reacties en gedrag.

Maar juist het accepteren van je kind maakt dat je kind zich goed voelt zoals hij is. Dat hij er
mag zijn!

Die erkenning heeft je kind nodig, soms schreeuwen kinderen letterlijk om erkenning (woede-
uitbarstingen/driftbuien). Accepteren betekent overigens niet dat je je als ouder neerlegt bij
het ‘lastige’ gedrag, maar dat je erkent dat de situatie nu zo is en samen kijkt hoe je jouw
kind kan helpen ervoor te zorgen dat hij ander (positief) gedrag kan laten zien.
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Maak het jezelf niet te moeilijk, geef jezelf niet de schuld als je beseft dat je het ‘onhandig’
hebt aangepakt met je kind, ook dat deed je met wat je op dat moment wist en met de beste
intentie!

Gun jezelf en je kind dan nu wel deze nieuwe inzichten en lees dit e-book dan ook helemaal
uit, zodat je jouw kind en daarmee je hele gezin kan geven wat het nodig heeft!

Opmerkingen uit omgeving
Veel ouders die ik ontmoet maken zich echt zorgen om hun kind. Deze zorgen ontstaan
mede doordat ze vanuit de omgeving vragen en opmerkingen krijgen over hun kind.

Vragen van (schoon)familie, school en soms zelf van professionele hulpverleners:

• “Als het niet gaat zoals Tom dacht wordt hij boos, het kan toch niet altijd op zijn manier?”
• “Wat is Suus een verlegenmeisje...is ze thuis ook zo stil?”
• “Jeetje, wat huilt Mees snel, is hij altijd zo snel van slag?”
• “Wat denkt en vraagt Fleur veel en wat een wijze woorden. Zou je niet willen dat ze wat
hsminder serieus was?”

Ouders merken dat als ze naar de goed bedoelde adviezen luisteren, door bijvoorbeeld het
verdriet van hun kind niet te erkennen als hij van slag is en zeggen; “Kom op, stel je niet aan”.
Of door de vragen en bezorgdheden van hun kind niet serieus te nemen of hun kind dwingen
te praten in een nieuwe situatie. Hun kind hierdoor niet helpen, maar nog stiller, bozer,
verdrietiger of zorgelijker maken.

Als ik ouders uitleg geef over hooggevoeligheid en leer dat ze hun kind in bepaalde mate
kunnen volgen en zich meer door hun kind kunnen laten ‘leiden’, ervaren ze dat hun kind
opbloeit. Het kind voelt zich erkent!

Dat betekent niet dat je kind bepaalt wat er gebeurt en hoe hij het hebben wil, nee je kijkt met
aandacht naar wat je kind nodig heeft, wat hij je eigenlijk vertelt met z’n gedrag. “Wat vertelt
jouw kind met z’n gedrag?”.

In mijn praktijk begeleid ik ouders hierbij, kijk voor meer informatie op:
www.praktijk-sterrekind.com
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Al deze goed bedoelde vragen en opmerkingen vanuit de omgeving maken veel ouders aan
het twijfelen over hun kind en hun opvoeding. Voor ouders voelt het soms alsof zij schuld
hebben aan het gedrag van hun kind, alsof zij een slechte ouder zijn.

Mocht je dit herkennen zet dit idee alsjeblieft uit je hoofd! Je kind is geboren met de
eigenschap veel prikkels uit de omgeving op te merken, hierdoor is je kind vaak erg
invoelend en wordt eerder overweldigd door de grote hoeveelheid input.

Om ervoor te zorgen dat z’n binnenwereld leefbaar blijft en de sitiuatie overzichtelijk
probeert je kind óf deze prikkels te vermijden en zo lijkt hij verlegen of timide. Of
de overprikkeling is niet meer te voorkomen en je kind reageert overstuur, boos of
overgevoelig.

Om je kind die erkenning makkelijker te kunnen geven is het handig dat je kennis hebt van
de 6 belangrijkste kenmerken van hoogsensitiviteit, waardoor je jouw kind tevens in alle
leeftijdsfases die komen gaan kan begrijpen!
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Deel 2
6 kenmerken van hoogsensitiviteit
Aron beschrijft in haar boek ‘Het hoog Sensitieve Kind’ (2002) zes belangrijke
kenmerken van hoog sensitiviteit. Het is ontzettend handig dat je kennis hebt van
deze kenmerken, zodat je jouw kind beter begrijpt en in veel situaties problemen kan
voorkomen voor je kind en voor jou.

Hier leer je ook meteen een aantal vaardigheden waar we in het begin over spraken, zodat
je meteen ‘aan de slag’ kan. Als je deze kenmerken ‘accepteert’ en hier als ouder balans in
creëert dan ben je echt al een heel eind op weg het samen met je kind gezellig en leuk te
hebben!

1. Oog voor details
2. Overprikkeld raken
3. Intense reacties
4. Bewust van gevoelens van een ander
5. Behoedzaamheid bij nieuwe, mogelijk gevaarlijke situaties
6. ‘Anders zijn’ trekt de aandacht

1. Oog voor details
Het eerste kenmerk wat Aron in haar boek beschrijft is oog voor details.

Een HSK ziet meteen als je iets hebt veranderd in huis of als je naar de kapper bent geweest!
Een fantastische kwaliteit, want waarschijnlijk krijg je regelmatig complimentjes van je kind
“Mam, je ziet er mooi uit hoor!”.

Echter zit het een HSK soms ook in de weg en kan het lastig zijn als het niet naar hun zin is:

• “Mam, je hebt nog een stukje schil op mijn appel laten zitten, je weet toch dat ik daar
hsniet van houd.”
• “Nee, deze stoel wil ik niet, ik wil daar (op die zachte stoel/aan die andere kant) zitten.”
• “Je hebt mijn speelgoed anders neergezet, dat wil ik niet zo.”
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Zoals ik al eerder aangaf zijn alle hoog sensitieve kinderen anders. Soms is een HSK
meer op z’n binnenwereld gericht, op de details van hun binnenwereld (of dus juist op z’n
buitenwereld), bijvoorbeeld de intensiteit van:

• kleding: last van ruwe sokken of kriebelende kledingmerkjes
• geluid: last van harde geluiden of merken zachte geluiden snel op en ervaren deze als
hs‘storend’
• smaak: houdt niet van scherp of gemengd eten
• licht: kan niet of moeilijk tegen felle en schelle lichten

Hoe kan je jouw kind hierbij ondersteunen:

• Laat je kind op tijd drinken, eten en rusten. Probeer het moment waarop je kind echt
dorst of honger krijgt (of moe wordt) voor te zijn, het lichaam van je kind heeft op vaste
momenten energie nodig en als hij die niet krijgt wordt je kind hangerig, prikkelbaar of
huilerig. Zorg er ook voor dat je kind elke avond rond dezelfde tijd naar bed gaat. Hierdoor
kan je kind de prikkels uit de buitenwereld en z’n binnenwereld beter aan en raakt hij minder
snel overprikkeld.

• Vertrouw je kind. Je kind geeft niet voor niets aan dat iets kriebelt, hard of scherp is. Geloof
je kind, ook als het voor jou niet zo is.

• Spreek met je kind af wat je van hem verwacht en stel grenzen. Sommige kinderen raken
gefrusteerd als bijvoorbeeld hun sok of schoen niet goed zit. Bied je hulp? Geef dan,
bijvoorbeeld na twee keer helpen, aan dat het de laatste keer is dat je helpt: “Zo nog één keer
en dan zit je sok goed (en anders loop je er even 5 minuten mee dan zit ie straks wel goed).”
En leid je kind dan af door iets leuks te pakken/spelen. Hierdoor voelt je kind zich begrepen
én door grenzen te stellen leert je kind zich er minder op te richten.

• Geef je kind meer verantwoordelijkheid, welke past bij zijn leeftijd, zodat hij minder
gefrusteerd raakt als het niet naar zijn zin is. Laat je kind bijvoorbeeld zijn eigen sokken
uitkiezen. Er bestaan trouwens ook sokken zonder naad!

• Is je kind erg gevoelig voor kleding (die jeukt/prikt/te ruw is)? Kies (samen) zachte stoffen
uit!

• Zoek samen naar oplossingen. Ga samen boodschappen doen en laat je kind iets
uitzoeken wat hij graag wil eten. Ga samen koken en laat je kind van het eten proeven, zodat
hij verschillende smaken leert kennen. Spelenderwijs komen ook hoog sensitieve kinderen
meer tot eten van verschillende smaken.
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• Geef je kind begrip en erken z’n gevoelens en ongemak. Soms zeggen ouders: “Niet huilen,
je broek is zo weer droog” dit helpt vaak niet. Een hoog sensitief kind dat in een plas is
gevallen wil vaak graag een droge broek aan en in ieder geval erkenning dat het niet fijn is!
“Ik begrijp dat het niet fijn is om in een natte broek te spelen, kom we rennen gauw naar huis
en trekken een schone broek aan” helpt vaak beter!

Leer je kind hier wel mee om te gaan, iedere keer een stapje verder, leg vooraf een keer uit
dat hij best in de plassen mag stampen met z’n laarzen aan en dat z’n broek dan ook nat kan
worden. Dat geeft niet, dat droogt wel weer. Als je kind vooraf weet wat er kan gebeuren leert
hij er beter mee om te gaan en zal hij minder snel huilen (soms zelfs helemaal niet). Zorg er
soms dus juist voor dat z’n broek een keer nat wordt, dan leert je kind ermee om te gaan.

• Erkenning blijft de sleutel bij ongemak. Geef eerst je begrip en erkenning, laat weten wat
en wanneer je er iets aan kan doen, dat helpt! Zoals: “Wat vervelend dat het labeltje in je nek
kriebelt, ik snap dat het niet fijn is. Zodra we thuis zijn knippen we het er meteen uit.”
Trouwens een fijne tip; veel ouders knippen na aankoop van nieuwe kleding de
kledinglabeltjes er meteen uit!

• Bereid je kind voor op wat komen gaat. Ga je ergens naar toe waar harde muziek is? Vertel
dit vooraf, leg uit waarom de muziek er is, dat jullie eventjes gaan kijken. En als het voor je
kind te veel is ga je weer.

• Is je kind gevoelig voor fel licht? Neem een zonnebril of een petje mee als je op pad gaat!

• Soms komen er situatie voor waarin je kind compleet overstuur raakt en niet meer te
hanteren is. Dit gebeurt soms in het openbaar en soms ook door iets onbelangrijks. Niets
lijkt dan nog te helpen. Blijf zelf rustig, haal adem en besef dat je kind echt weer rustig wordt.
Als het mogelijk is, en je kind wil dat ook, dan kan je samen even een ander plekje zoeken.

Lukt dit niet, blijf dan op dezelfde plek en blijf altijd bij je kind, probeer, indien je kind het
toelaat, troost te bieden. Ga niet uitleggenwat je kind anders had kunnen doen of hoe hij
zich eigenlijk ‘moet’ gedragen, soms is het zelfs beter om daar evenmee te wachten en dit
later te bespreken, laat je kind eerst tot rust komen!
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2. Overprikkeld raken
Een opwindende of lange dag kan voor een HSK al snel voor overprikkeling zorgen.
Maar ook verandering in de dagelijkse routine, een verrassing of te veel lawaai zorgt
voor een te veel aan prikkels bij een HSK.

Als ouder kan je dit merken doordat je kind weerstand biedt of het uit zich in (heftige)
emoties, zoals woede -en driftbuien, huilen om iets kleins of om niets, druk, angstig of
teruggetrokken gedrag of moeite met inslapen/-doorslapen. De overprikkeling kan van buiten
het kind komen of vanuit zichzelf, als je kind bijvoorbeeld iets heel spannends voorstelt.

In mijn praktijk heb ik vele overprikkelde kinderen (én ouders) ontmoet. Ik denk dat het
voorkomen van overprikkeld raken een hele belangrijke basis is van waaruit het kind en het
hele gezin kan functioneren en kan leren omgaan met gevoeligheid.
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Hoe kan je jouw kind hierbij ondersteunen:

• Leer je kind al op jonge leeftijd wat verandering is en dat het bij het prachtige leven hoort.
Het hele leven bestaat uit groei en transformaties! Hierdoor leert je kind beter om te gaan
met veranderingen in z’n eigen leven. Vertel een verhaal van een rups die op een dag een
prachtige vlinder wordt en betrek dit op z’n eigen leven. Leg het verloop van de dag uit, in
de ochtend komt de zon op, ontbijt, middag, avond, maan enz. Je kind leert het belang van
verandering in te zien en zal dit dan ook beter in z’n eigen leven kunnen aanvaarden.

• Veel (hooggevoelige) kinderen hebben behoefte aan een dagritme, op dezelfde tijd wakker
worden, eten, spelen, eventueel naar school, slapen enz. Een vaste structuur in de dag, voor
zowel jonge als schoolkinderen, biedt je kind een veilig gevoel, je kind weet waar hij aan toe
is. Daarnaast voorkom je door de vaste eetmomenten dat je kind te laat eet en daardoor
‘jengelig’ wordt.

• Speel met je kind. Probeer naast de aandacht die je je kind geeft tijdens bijvoorbeeld het
eten en avondritueel (in bad en lezen enz.) iedere dag minimaal 15minuten te spelen, liefst
langer natuurlijk! Bij kinderen die nog niet naar school gaan lukt 10 - 15 minuten spelen per
dagdeel misschien wel.

• Geef je kind mogelijkheden om te lanterfanteren, heerlijk ongedwongen niets doen.
Vervelen mag, vaak ontstaan er vanzelf creatieve ideeën bij kinderen.

• Merk je dat je kind erg overprikkeld uit school komt? Laat je kind dan niet meer dan
bijvoorbeeld twee keer per week met andere kinderen af spreken om te spelen. Zo krijgt je
kind de kans om in z’n eigen leefomgeving op te laden.

Hetzelfde eigenlijk voor hobby’s/sportclubjes, liefst niet meer dan twee (bij erge
overprikkeling is één clubje soms al te veel). Sommige kinderen hebben zo’n drukke agenda
dat ze amper tijd hebben om de dag te verwerken waardoor ze in de avond overprikkeld zijn
en niet kunnen inslapen of doorslapen.

• Geef je kind de tijd om aan veranderingen te wennen, verwacht niet meteen te veel. Moet je
kind bijvoorbeeld altijd erg wennen aan nieuwe kleding? Hang nieuwe kleding dan eerst even
in z’n kamer, zodat hij er aan kan wennen. Waarschijnlijk wil hij het na een tijd wel aan (vooral
als je het samen in de winkel hebt gekocht).

• Lach samen en gebruik humor in contact met je kind. Humor geeft lucht, het relativeert!

• Los dingen spelenderwijs op, zo kan je voorkomen dat je kind overprikkeld raakt.

• Is je kind al overprikkeld? Dat merk je vaak als je kind jengelig, geïrriteerd, vermoeid of
juist erg opgewonden of druk is. Pas dan het tempo aan, creëer rust en ga pas daarna weer
verder. Blijf zelf rustig!
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• En hoe creëer je die rust? Er zijn verschillende manieren en ook hier geldt; ieder kind is
anders! Kijk wat voor jouw kind werkt. Soms is er alleen rust nodig; lekker in bad (met
lavendelolie), douchen (ontladen), masseren (eventueel alleen de voeten), voetenbadje met
rustgevende olie, korte meditatieverhaaltjes of rustige yoga-oefeningen.

Soms moeten de heftige emoties er eerst uit; even kleien of tekenenwaarbij hij zijn
boosheid, of welke emotie dan ook, eruit mag slaan (met z’n vuisten op de klei) of krassen.
Of juist een potje voetbal waarbij hij lekker hard met de bal tegen de muur mag trappen. De
natuur is vaak ook helend; in de tuin helpen, wandelen aan het water of in het bos.

Kijk wat je kind op datmoment nodig heeft, waar hij behoefte aan heeft. En zoek naar de
interesses van je kind en sluit daarop aan. Onderzoek hoe je kind z’n gevoelens uit, zodat je
hem hierbij kan ondersteunen.

In mijn online cursus leer ik je oefeningen die overprikkeling kunnen voorkomen en krijg je
nog meer handvatten wat je bij overprikkeling kan doen.

3. Intense reacties
Zoals je inmiddels weet verwerkt een HSK alles intenser en heeft hierdoor ook een
sterkere emotionele reactie. Een HSK beleeft blijdschap en vreugde dus veel intenser,
maar ook verdriet en nare gevoelens. Aron spreekt over intense reacties.

Hoe kan je jouw kind hierbij ondersteunen:

• Maak tijd voor je kind en praat over gevoelens! Het klinkt misschien vanzelfsprekend,
echter kom ik veel gezinnen tegen die helaas weinig tot geen tijdmaken om over gevoelens
te (kunnen) praten. De dagen, weken en jaren zitten zo vol met school, werk en andere
afspraken dat er weinig tijd vrij is om ‘te lanterfanteren’ laat staan om echt met elkaar te
praten.

Nogmaals maak hier tijd voor! Praten over gevoelens is voor je kind heel goed, vertel je kind
bijvoorbeeld hoe jij met een bepaalde situatie omgaat of hoe jij hier als kind mee om ging.

• Stel overigens ook eens een uurtje ‘lanterfantertijd’ in! Even een uurtje (of een dagdeel/dag)
waarin niets hoeft en jij en je kind je ook eensmogen vervelen, heel gezond!

• Door overprikkeling kan een HSK een nog sterkere emotionele reactie vertonen. Even rust
nemen of een nachtje slapen, voordat je er verder over praat doet wonderen. Denk ook
aan de tips bij het bovenstaande kenmerk, zoals ontspanning zoeken in de natuur, door
creativiteit, yoga of muziek.
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• Wees zelf een mooi voorbeeld in het omgaan met gevoelens en emoties. Kinderen hebben
een voorbeeld nodig! Durf ook te kijken naar je hoe jezelf met je emoties en gevoelens
omgaat. Regelmatig vragen ouders mij hun kind te helpen met hun angst, verdriet of
boosheid. Vaak houden kinderen hun ouders een spiegel(tje) voor! En leer ik ouders om
te gaan met hun eigen gevoelens en emoties. Als ouders ermee om leren gaan zie je bij
kinderen ook een positieve verandering, eenmooi proces om te mogen begeleiden!

• Realiseer je dat je HSK wat vaker ingrijpende emoties laat zien dan een niet-HSK. Bij
teleurstelling, afwijzing of verlies zie je dat een HSK meer moeite heeft en gevoelens als
angst, woede en neerslachtigheid komen dan vaker voor. Leer je kind om te gaan met deze
gevoelens en probeer medicatie te vermijden, zodat je kind vaardigheden ontwikkelt om in
z’n verdere leven met dit soort gevoelens om te gaan.

Houden gevoelens van angst en depressie dagelijks en langer dan tweeweken aan,
raadpleeg dan eens een deskundige, ga zelf eens op gesprek en vraag hoe je jouw HSK kan
helpen.

4. Bewust van gevoelens van een ander
HSK’s kunnen zich goed in een ander inleven, ze hebben zoals je dit noemt een (soms
zelf heel sterk) empatisch vermogen. Probeer als ouder eerlijk te zijn over je gevoelens,
pas je hierbij aan het niveau van je kind aan.

Veel hoog sensitieve kinderen zijn zich ervan bewust hoe een ander zich voelt, terwijl die
ander zich niet altijd bewust is dat hij deze gevoelens en/of emoties uitzendt. Soms is
degene zich zelf nog geheel niet bewust van zijn gevoel en brengt het kind het aan het licht
en laat het in z’n gedrag zien.

Hoe kan je jouw kind hierbij ondersteunen:

• Kinderen hebben nog niet altijd de woorden voor de gevoelens die ze (van die ander)
voelen, soms overweldigd het hen. En om hun binnenwereld leefbaar te houden zie je dat
kinderen heel druk worden of zich juist terugtrekken om op die manier om te gaan met de
gevoelens die ze van een ander voelen. Houd dit in de gaten bij je kind en help je kind zijn
gevoelens te verwoorden. In mijn e-cursus ga ik hier dieper op in.

• Wees alert dat jouw HSK niet gevoelens en behoeften van een ander op de eerste plaats
laat komen. Praat hier samen over en leg uit dat het goed is te doen waar je zelf blij van
wordt. Vertel over de ‘fifty-fifty-regel’; je kan het niet iedereen naar z’n zin maken, er zijn altijd
kinderen (de helft) die het niet leuk vinden wat je doet en de andere helft vindt het vaak wel
leuk. Dus doe vooral wat je in je hart voelt dat goed is, volg altijd je hart, dan zit je goed!
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• Geef zelf het goede voorbeeld, je kind leert ontzettend veel van jou. Hoe ga je zelf met
gevoelens en emoties om? Durf je zelf ook wel eens ‘nee’ te zeggen en je eigen mening te
volgen? Bewaak jezelf je grenzen? Word je hiervan bewust, je kind imiteert jou hierin en
spiegelt jou (of een ander gezinslid) hier vaak ook in! En ook hier geldt weer praat over je
gevoelens en uit je gevoelens op het niveau van je kind.

• Belast je kind niet met je eigen zorgen of problemen. Veel ouders kunnen goed met hun
HSK praten, het is een fijne gesprekspartner (vooral oudere schoolkinderen en pubers doen
het goed!) met name als de ouder een empatische gesprekspartner mist. Een kind is echter
nog niet klaar voor grote-mensen-zorgen, je kind heeft jouw kracht juist nodig om zich veilig
te voelen in een wereld die hem soms zo overweldigt.

Het is best lastig als je enerzijds eerlijk wilt zijn over je gevoelens, zodat je kind bevestigd
wordt in wat hij aanvoelt/opmerkt en anderzijds die grens in het niet willen belasten van
je kind met jouw zorgen. Wees je hier goed bewust van, zoek hier balans in! Het eerlijk
uitleggen aan je kind helpt vaak goed. “Het klopt dat mama nu even boos is op papa. Soms
hebben grote mensen wel eens een beetje ruzie, papa en mama lossen dat zelf op, jij hoeft
daar niet over na te denken, het komt goed.”

• Laat je kind zoveel mogelijk zijn eigen keuzes maken, zodat hij leert voelen wat hij zelf wil.
Dit kan je al oefenen tijdens dagelijkse zaken, zoals “Wil jemet mama mee naar oma of wil je
papa helpen in de tuin?”of “Wil je bij Siem spelen of wil je dat Siem hier komt spelen?”

5. Behoedzaamheid bij nieuwe, mogelijk
gevaarlijke situaties
Hooggevoelige kinderen zijn vaak behoedzaam in een nieuwe situatie en checken
mogelijke gevaren. Zoals we hebben gezien hebben demeeste HSK’s een sterk stop-
en-checksysteem, echter zijn er ook HSK’s waarbij een krachtig eropaf-systeem
aanwezig is. De twee systemen werken onafhankelijk van elkaar. Dus een kind kan ook
beide systemen hebben: voorzichtig en avontuurlijk!

Hoe kan je jouw kind hierbij ondersteunen:

• Geef je kind de mogelijkheid zich even terug te trekken. Even uit de drukte van een feestje
of klas (liefst zonder dat je kind daardoor in verlegenheid wordt gebracht). Hierdoor kan je
kind even tot rust komen en zich opladen.

• Betrek je kind stap voor stap in een nieuwe situatie, leg uit hoe de situatie kan verlopen en
dat je er indien mogelijk even bij blijft. Zet samen kleine stappen en verwacht niets van je
kind. Voorkom hierbij dat je zelf teleurgesteld raakt als je kind iets nog niet wil, het komt wel,
blijf vertrouwen houden!
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• Wees zelf positief en optimistisch! Vaak betreden ouders, met name moeders, een nieuwe
situatie waarvan ze weten dat hun kind het mogelijk spannend vindt met een wat gespannen
houding. Je kind voelt dit! Lach en geniet ervan, blijdschap helpt je kind enorm!

• Verplaats je in je kind. Bepaalde situaties kunnen erg indrukwekkend zijn voor een kind; een
groot en lawaaierig zwembad maakt veel indruk, die grote hond van de buren, een nieuwe juf
of meester. Voor een kind is het vaak één van de eerste keren dat hij zo’n situatie mee maakt,
houd hier rekening mee en doe het stap voor stap.

• Vier (grote) overwinningen met trots! Heeft je kind iets gedaan wat het heel spannend
vond? Vier dit, met oprechte complimenten en high-fives of een gekke jel, doe iets wat je kind
leuk vindt (een vreugdedans of ga samen een taartje eten).

Vier de overwinning en het zelfvertrouwen van je kind groeit! Blik bij (nieuwe) spannende
momenten samen weer terug op de overwinning en leg uit dat het toen ook gelukt is
ondanks de spanning!

6. ‘Anders-zijn’ trekt de aandacht
Het laatste kenmerk wat Aron in haar boek beschrijft is anders zijn trekt de aandacht.
Sensitieve kinderen vormen een minderheid hierdoor valt het anders-zijn op, vooral in
een groep.

Hoe kan je jouw kind hierbij ondersteunen:

• Praat met je kind over hooggevoelig zijn. Wat is er fijn aan en wat kan soms lastig zijn. Hoe
kan je er (eventueel samen) voor zorgen dat het lastige makkelijker gaat. Wat heeft je kind
nodig? Welke handvatten kan je bieden?

• Besef ieder kind, ieder mens is anders! Juist het anders zijn maakt de wereld zo mooi. Leg
je kind uit dat hij goed is zoals hij is!

• Hoe kijk jezelf naar het anders-zijn van je kind? Mag je kind zijn wie hij is? Of wil je dat het
net zo is als ‘de rest’? Accepteer zijn eigenschap en geef je kind handvatten om met zijn
gevoeligheid om te gaan, zodat je kind zich kan ontwikkelen tot een gelukkig en zelfstandig
individu!

In mijn praktijk begeleid ik ouders hierbij, kijk voor meer informatie op:
www.praktijk-sterrekind.com
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Dankwoord
Dank je wel dat je dit e-book hebt willen lezen. Ik hoop dat je meer inzicht hebt
gekregen in hooggevoeligheid en hoe je jouw kind zo goed mogelijk kan begeleiden,
zodat hij zijn gevoeligheid als kracht kan (gaan) gebruiken.

Soms lijkt het misschien of het zo problematisch is om een HSK op te voeden, dat je overal
rekening mee moet houden echter is niets minder waar, want met de juiste inzichten en
ondersteuning kunnen we zo ontzettend genieten van ‘onze’ prachtige hooggevoelige
kinderen;

• Je kind maakt je bewust van jezelf! Je wordt ‘gedwongen’ naar jezelf te kijken...wat
een verrijking kan dit zijn!

• Je kind geeft je een prachtige visie op de wereld en laat je kennismaken met
bijzondere levensvragen waar jezelf niet (altijd) bij stilstaat!

• Je kind zal een bijdrage leveren aan de wereld. Sensitieve kinderen zijn medelevend,
scherpzinnig, begaan met de maatschappij en empatisch. Kortom als ouder van een
HSK mag je trots zijn!

Ook spreek ik mijn dank uit aan Ellen Kemper en Karin Kolstee voor het redigeren van dit
e-book waardoor het makkelijk leesbaar is geworden. Verder wil ik graag iedereen bedanken
die betrokken is geweest bij de totstandkoming van dit e-book én bij mijn prachtige en
dankbare werk!

Ik heb dit e-book met veel plezier geschreven en ik ben blij dat ik na elf jaar ervaring inmijn
Praktijk Sterrekind nu iets op papier kan aanbieden. Want van vele ouders en leerkrachten
kreeg ik regelmatig de vraag of ik iets op papier had.

Natuurlijk is er nog veel meer te vertellen over dit onderwerp, maar dit e-book was eerst
nodig, zodat je weet wat hooggevoeligheid is en je jouw kind hierbij zo goed mogelijk kan
begeleiden.

Waar in dit e-book de meer theoretische kant van hooggevoeligheid beschreven wordt, neem
ik je in mijn consultenmee naar praktische oefeningen en tips waar je jouw kind mee kan
helpen.

Wil je meer weten om je kind te leren omgaan met zijn gevoeligheid, zodat je kind beter in z’n
vel komt? Heeft je kind net even wat meer ondersteuning nodig door middel van oefeningen
of praktische tips?



www.praktijk-sterrekind.com 23

Neem dan contact op voor een
individueel consult
Dit kan zowel telefonisch als online. Kijk voor meer informatie op:
www.praktijk-sterrekind.com

Vragen? Ik hoor graag van je!
Als je vragen hebt kun je altijd geheel vrijblijvend contact met mij opnemen, zowel
telefonisch als via de mail.

Praktijk Sterrekind

Linda Peelen

E-mail: info@praktijk-sterrekind.com

Site: www.praktijk-sterrekind.com

Je kunt me ook vinden, volgen en contacteren via social media:

www.facebook.com/PraktijkSterrekind

www.twitter.com/sterrekindNL
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Disclaimer
De auteur heeft de informatie, tips en adviezen in dit e-book zo goed mogelijk samengesteld
en getest. Mochten er gezondheidsklachten zijn, dan is dit e-book geen vervanging voor een
bezoek aan een arts of een andere vorm van medische zorg. De uitgever, noch de auteur,
noch de aan hun naam gerelateerde bedrijven zijn daarom verantwoordelijk voor eventuele
gevolgen die uit het aanwenden van de oefeningen in dit e-book voortkomen.

Copyright © Linda Peelen 2015
Alle rechten voorbehouden. Geen enkel deel van dit e-book mag worden gekopieerd of
gereproduceerd voor commerciële doeleinden, in welke vorm dan ook. Het mag niet worden
opgeslagen in schriftelijke, digitale zoek- of andere systemen, of worden uitgezonden in
welke vorm of op welke manier dan ook zonder de schriftelijke toestemming van de auteur.
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Vragenlijst
De vragenlijst op de volgende pagina die Elaine N. Aron in 2002 in haar boek ‘Het hoog
sensitieve kind’ beschrijft kan je helpen om inzicht te krijgen of je kind hooggevoelig
is. Onthoud hierbij echter; ieder kind is anders en je hebt gelezen dat er twee typen
hooggevoelige kinderen kunnen worden onderscheiden. Weet je nog? De sensatie- en de
rustzoeker. Al herken je jouw kind al in één punt dan kan je kind een hooggevoelige aard
hebben. Het gaat erom je kind beter te kunnen begrijpen en ondersteunen!

Is je kind hoog sensitief? Een vragenlijst voor ouders

Beantwoord de vragen zo goed als je kunt. Antwoord met ‘ja’ als het in ieder geval enigszins voor
jouw kind opgaat of gedurende een aanzienlijke periode in het verleden opging. Antwoordmet
‘nee’als het niet speciaal of helemaal niet opgaat voor jouw kind.

Mijn kind:

1. schrikt snel

2. heeft last van kleren die kriebelen, naden in sokken of kledingmerkjes tegen zijn/haar huid

3. houdt over het algemeen niet van grote verrassingen

4. leert meer van een vriendelijke terechtwijzing dan van strenge straf

5. lijkt mijn gedachten te kunnen lezen

6. gebruikt moeilijke woorden voor zijn leeftijd

7. ruikt elk vreemd geurtje

8. heeft een scherpzinnig gevoel voor humor

9. lijkt zeer intuïtief

10. is moeilijk in slaap te krijgen na een opwindende dag

11. heeft moeite met grote veranderingen

12. wil zich verkleden als zijn kleren nat of zanderig zijn geworden

13. stelt veel vragen

14. is een perfectionist

15. heeft oog voor het verdriet van anderen

16. houdt meer van rustige spelletjes

17. stelt diepzinnige, beschouwende vragen

18. is zeer gevoelig voor pijn

19. kan slecht tegen een luidruchtige omgeving

20. heeft oog voor detail (iets dat van plaats is veranderd, een verandering in iemands uiterlijk, e.d.)

21. kijkt eerst of het veilig is alvorens ergens in te klimmen

22. presteert het best wanneer er geen vreemden bij zijn

23. beleeft de dingen intensief
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Score

Als je dertien of meer vragenmet ‘ja’ hebt beantwoord, is je kind waarschijnlijk hoog
sensitief. Geen enkele psychologische test is echter zo betrouwbaar dat je er jouw manier
van omgaan met je kind opmoet baseren. Als je slechts een of twee vragen met ‘ja’ hebt
beantwoord, maar ze zijn in extrememate waar, heb je wellicht ook reden je kind hoog
sensitief te noemen.

Bron: ‘Het hoog sensitieve kind’ door Elaine N. Aron 2002


