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Ik zie, ik zie wat jij niet ziet

Veel volwassenen spreken niet of met enige schroom over 
hun hoog sensitiviteit; ze willen geen stempeltje als HSP-
er (High Sensitive Person), zijn bang gezien te worden als 
emotioneel instabiel of vinden het een hype waar ze niet 
aan mee willen doen. Schrijven over hoog sensitieve kínde-
ren kan zo mogelijk nóg gevoeliger liggen. Immers, we wil-
len kinderen niet op jonge leeftijd al in een hokje plaatsen. 
Bovendien: (hoe) kun je hoog sensitiviteit meten bij jonge 
kinderen? In dit artikel wil ik ver weg blijven van stempels, 
hokjes en testen maar nuchter kijken naar hoog sensitivi-
teit. Middels psycho-educatie en praktijkvoorbeelden hoop 
ik inzicht te geven in het thema. Het belangrijkste doel is 
dat volwassenen - zoals ouders, leerkrachten en spelthe-
rapeuten - aandacht hebben voor en ruimte geven aan de 
sensitiviteit van het jonge kind. Als speltherapeut wordt je 
begeleiding vaak ingezet om te ontdekken wat er moge-
lijk aan de hand is met een kind en om een gestagneerde 
ontwikkeling weer op gang te brengen. Omdat allereerst 
ouders, en eventueel een leerkracht, ook nauw betrokken 
zijn bij het kind, geef ik een aantal aandachtspunten die 
ieder vanuit eigen invalshoek in kan zetten. Een spelthera-
peut zal vanuit het eigen vakgebied de begeleiding op een 
methodische wijze professioneel inzetten. 

Ik schrijf dit artikel vanuit zowel persoonlijke als professio-

nele betrokkenheid. Als professioneel begeleider ontmoet 
ik HSP-ers, hoor ik veel(kleurige) verhalen en zie ik steeds 
terugkerende leerthema’s. Dit stimuleerde mij om mijn ei-
gen ervaringen in te zetten, literatuuronderzoek te doen en 
diverse trainingen op het gebied van hoog sensitiviteit te 
volgen.

Ik zie, ik zie wat jij niet ziet
Hét kenmerk van hoog sensitiviteit is dat HSP-ers veel en 
gedetailleerd waarnemen en diepgaand verwerken. Hoog 
sensitieve kinderen doen dit ook, vaak al op een leeftijd dat 
ze daar amper woorden aan kunnen geven. Maar ook als ze 
dat wel kunnen, dan wordt dit niet altijd opgemerkt of op 
waarde geschat. 

Paul (5) voelt zich niet fijn bij kennissen van zijn ouders. 
Hij geeft aan dat hij daar niet meer mee naar toe wil maar 
krijgt te horen dat hij zich niet zo aan moet stellen en ge-
wóón moet doen. Een week later wordt hij ‘gewoon’ bij 
deze mensen afgezet als zijn ouders een hele dag weg-
gaan. Paul krijgt het gevoel dat wat hij naar voren brengt 
(voelt en wil) er niet toe doet. 

Lydia (8) is een meisje dat heel snel verbanden ziet tus-
sen verschillende gebeurtenissen, zij kan in grote sprongen 

denken en brengt dan haar conclusie naar voren. Haar juf 
vindt haar irritant en betweterig, kan haar ook niet altijd 
helemaal volgen. Lydia voelt zich niet gezien en gehoord 
en wordt steeds stiller in de groep. 

De woorden ‘ik zie, ik zie wat jij niet ziet’ zijn gemakkelijk 
te vervangen door ‘ik voel, ik voel wat jij niet voelt’. Of vul 
maar aan met denken, ruiken, proeven enz. Als mens inter-
preteren we vanuit ons eigen referentiekader en het vraagt 
bewustwording, aandacht en oefening om daar boven uit 
te stijgen en je open te stellen voor de ander. Een HSP-er 
noemde eens dat hij levenslang de bevestiging heeft ge-
mist van alles wat híj waarnam, voelde, beleefde enz. Een 
groot aantal van de verhalen die ik hoor bevestigen dit. Dat 
dit diep gaat blijkt wel uit het feit dat sommigen dit gemis 
als affectieve verwaarlozing ervaren. Hun ouders hebben 
hen niet kunnen bieden wat zij als kind nodig hadden op 
dat moment. Soms kun je dit herkennen aan ’t feit dat een 
jong kind zich opvallend open opstelt naar een specifieke 
ander (bv. een leerkracht, familielid waarmee het een klik 
ervaart) terwijl het zich naar anderen toe meer op afstand 
houdt. 
Uiteraard kom je hier ook bij het punt of (een van) de ou-
ders hoog sensitief is. Dat maakt nogal een verschil. Ouders 
die zelf ook hoog sensitief zijn of hier veel van weten zullen 

anders (kunnen) inspelen op hun hoog sensitieve kind dan 
ouders die niet HSP zijn en er onbekend mee zijn. 
Bij kinderen die opgroeien in een omgeving waarin één of 
beide ouders HSP zijn kan zelfs pas later aan het licht ko-
men dat zij sensitiever zijn dan anderen omdat hun sensiti-
viteit binnen hun gezin niet opviel. 

Aanpassing
Wat herkenning soms complex maakt is dat hoog sensitieve 
kinderen dingen feilloos aanvoelen, ze peilen de reactie van 
de ander en ze vertonen een groot aanpassingsgedrag. Als 
ze een paar keer – en soms hoeft dat maar één keer te zijn! 
– aanvoelen dat bepaald gedrag niet gewenst of gepast is 
dan zullen zij zich aan gaan passen aan de verwachtingen 
van de ander. Dit kunnen ook onuitgesproken verwachtin-
gen zijn. Dit gebeurt al op héél jonge leeftijd. Dit is een van 
de redenen waarom – hoe paradoxaal dit ook lijkt – HSP-ers 
het moeilijk vinden om bij hun eigen gevoel te komen, te 
verwoorden wat zij zelf denken, voelen en willen. 
Als een kind de boodschap oppikt dat (hun) gevoel niet ge-
past is, kunnen zij rationeel gedrag gaan vertonen als zij 
ontdekken dat dit meer gewaardeerd wordt door hun om-
geving. 
Een veel gehoorde uitspraak van HSP-ers is dat zij de ander 
niet tot last willen zijn. Probleem is alleen dat zij dit vaak al 
invullen voor de ander. Belangrijk is om HSP-ers heel basaal 
het verschil tussen waarnemen en interpreteren te leren 
inzien én toepassen. 
Belangrijk dat ze de signalen leren te begrijpen zoals ze zijn 
en die niet in te kleuren met de eigen invullingen, angsten 
of projecties. Ervaringsdeskundige en schrijfster Annek Tol 
maakt onderscheid tussen intern en extern waarnemen: 
door intern waar te nemen en met de aandacht bij de eigen 
reacties te blijven, behoudt men zijn energie. Door extern 
waar te nemen, neemt men de energie van de ander over. 
Je gaat dan als het ware ‘uit’ en bent niet meer verbonden 
met jezelf, je eigen gevoelens. Het boek ‘Vind je aan/uit 
knop’ geeft hierover heldere informatie.

Wie ben ik?
Wat je vaak ziet bij HSP-ers is dat zij zeker veel gevoel heb-
ben, ook goed aanvoelen hoe de ander in z’n vel zit, maar 
het heel moeilijk vinden om bij hun eigen gevoel te komen 
omdat ze primair op de ander gericht zijn. Of, zoals hierbo-
ven benoemd, ze al op heel jonge leeftijd ‘naar hun hoofd 
zijn gegaan’. Veel mensen die ik begeleid komen in een 
soort identiteitscrisis, voelen zich verward over wie ze nu 
eigenlijk zélf zijn. Regelmatig geven mensen aan dat ze zich 
een soort ‘kameleon’ voelen: met veel mensen makkelijk 
op kunnen schieten, maar zich afvragen: wie ben ik nu ei-
genlijk zelf? Wat is mijn eigen kern? Wat wil ik nu eigenlijk 
zelf? Kijken we dan naar de biografie dan waren het vaak 
kinderen die heel makkelijk in de omgang waren, niet zo 
opvielen in het gezin of de groep en soms ook als ‘n ‘media-
tor’ in de klas tussen twee lastige kinderen ingezet werden. 

Coby van der Zee is eigenaar van Dynanoia en is supervisor, coach en trainer. Zij begeleidt  
professionals in hun persoonlijke en professionele ontwikkeling. In haar praktijk ontmoet 
zij veel HSP-ers, naast individuele begeleiding zet zij ook de door haar ontwikkelde training 
‘Nuchter omgaan met Hoogsensitiviteit’ in. 
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Herkennen
Om ’n droge opsomming van kenmerken te voorkomen laat 
ik Sophie aan het woord. Zij is een 9-jarig meisje dat in haar 
verhaal veel aspecten van haar HSP-leeftijdsgenootjes met 
ons deelt. 

‘Hi, ik ben Sophie en vind het leuk dat jij mijn blog leest. 
Dit is mijn eerste blog namelijk. Ik kwam op ’t idee omdat 
ik morgen jarig ben, ik word 10 jaar! ik heb altijd heel veel 
verhaaltjes in mijn hoofd en het leek me leuk om dus te 
gaan bloggen. Niemand van mijn leeftijd die ik ken doet 
dat, maar dat heb ik wel vaker. Best gek, ik voel me vaak 
anders dan andere kinderen. Niet heel erg hoor, maar toch 
wel een beetje. Ik ga daar dan lang over nadenken: ben ík 
dan een beetje gek, of is de ánder een beetje gek? Daar 
kom ik niet helemaal uit. Ik denk over heel veel dingen na. 
M’n ouders vinden dat ik soms gewoon eens moet stoppen 
met denken maar hoe doe je dat? Daar denk ik dan weer 
over na. Ik bedenk altijd wel weer iets erbij waar ik dan 
ook weer over na ga denken. Soms voel ik me wel een 
beetje eenzaam. Zoals pas, zei juf Ilse dat ze dacht dat ik 
misschien hoog sensitief ben en ze had daar een boekje 
over. Ze nam me mee naar een stil hoekje, ik vond het fijn 
om daar even met haar over te praten. Nou, ik zag met-
een een heleboel dingen die ik herken en toen ik er over 
na gingen denken kwam er nóg veel meer boven. Ik ben 
bijvoorbeeld best schrikachtig; ik schrik van onverwachtse 
bewegingen en als mijn moeder een iets hardere stem op-
zet word ik bang en luister ik niet eens goed naar wát ze 
zegt. Ik hou ook niet van mensen die door elkaar heen 
praten en niet naar elkaar luisteren. Kleren, ook zoiets. Mijn 
moeder zegt dat ik nog heel klein was toen ik haar vroeg 
om die labeltjes er uit te knippen en nu doen we het altijd 
meteen bij nieuwe kleren. Verder zul je mij niet in ’n spij-
kerbroek zien, veel te stugge stof. Ik heb ’t liefst elke dag 
m’n trainingsbroek aan, maar daar mag ik niet mee naar 
school van mijn ouders. Stom!! Wat maakt mij ’t nou uit 
wat anderen er van vinden, ik vind ’t gewoon lekker zitten. 
Da’s best grappig want met andere dingen vraag ik me juist 
heel vaak wél af wat anderen er van zullen vinden, daar 
heb ik een soort speciale antenne voor lijkt het wel. Ik heb 
dan de neiging om me aan te passen. Ik geloof niet dat 
anderen dat merken. Behalve Margriet, een meisje in mijn 
klas, die heeft dat wel door.
Een ander dingetje is ’t eten, sommige dingen lust ik écht 
niet, die géur alleen al. Ik hoef ’t niet allemaal op te eten, 
maar ik ruik ’t wel dus dat is niet cool. 
Op school vind ik ’t leuk, vooral ’s morgens want dan is het 
nog niet zo vol in mijn hoofd. Ik kan met veel kinderen best 
goed opschieten. We hebben wel ’n paar kinderen die vaak 
ruzie maken. Nu hebben we nieuwe plaatsen in de klas en 
moet ik tussen twee ruziemakers inzitten. Dat vind ik niet 
leuk, heb ik ook tegen juf Ilse gezegd. Maar zij zegt dat 
ik goed met hen allebei op kan schieten. Tja, dat is mis-
schien wel zo, maar ik vind ’t niet tof. Ik wil ’t graag gezel-

lig hebben in de klas en houd niet van ruzie en nu zit ik er 
soms midden in. Pas gebeurde er iets wat niet eerlijk was. 
Ik was behoorlijk over mijn toeren, terwijl ik er niet eens 
bij betrokken was! In dat boekje stond iets over een sterk 
rechtvaardigheidsgevoel en juf Ilse zei dat dit daar mee 
te maken had. Zal wel, maar ik vond ’t écht niet eerlijk! Ik 
kan me daar nog best ’n tijd rot over voelen. Het helpt wel 
dat ik ’t nu opgeschreven heb. O ja, waar ik ook niet van 
houd is dat als de juf of iemand anders op m’n vingers zit 
te kijken als ik iets moet doen. Ik heb liever dat ze mij een 
opdracht geeft en dat ik die zelf mag maken zonder dat ze 
er bij blijft staan. Vandaag zei de juf trouwens tegen mij 
dat ik creatief ben en altijd mooie kleuren gebruik in mijn 
tekeningen. Ze vindt mij ook een creatieve denker, zei ook 
nog iets over dat ik een beelddenker ben. Omdat ze er zelf 
over begon heb ik haar gezegd dat ik stiekem er weleens 
aan denk om de klas te veranderen, gezelliger te maken. 
Weet je wat ze zei? Dat ik vrijdagmiddag even na mag blij-
ven en dat ze dan graag mijn ideetjes wil horen, tof hé? Zal 
ik nog eens iets vertellen? Ik weet al wat ik morgen krijg! 
Ik heb het nog niet tegen mama verteld want vorig jaar 
had ik het ook geraden en dat vond ze niet fijn dus nu heb 
ik niets verklapt. Maar ik krijg een nieuwe fiets! Niks tegen 
mama zeggen hé!’

Meer over HSP
In de blog van Sophie lees je veel kenmerken van HSP, heel 
beknopt noem ik er nog een aantal en verwijs verder naar 
de literatuur. 
Hoog sensitiviteit is een persoonlijkheidskenmerk, geen 
ziekte of aandoening. Met andere woorden: je bént HSP, je 
hebt het niet. Annek Tol geeft daar in haar boek een goed 
inzicht in. Ongeveer een vijfde van de mensheid is hoog 
sensitief. In een klas zitten dus al gauw vijf kinderen die in 
meer of mindere mate hoog sensitief zijn. Niet iedereen is 
op dezelfde manier hoog sensitief, de een is bijvoorbeeld 
heel gevoelig voor geur, de ander lijkt een open en speciaal 
lijntje ‘naar boven’ te hebben, weer een ander ziet heel 
snel allerlei verbanden tussen gegevens of voelt razendsnel 
aan hoe de sfeer in een groep is. 
Kenmerkend voor hoog sensitiviteit zijn een fijnmazige 
waarneming en diepgaande verwerking, dat wordt de laat-
ste jaren steeds meer ondersteund door hersenonderzoek. 
Onder de HSP-ers zijn veel beelddenkers, belangrijk om hier 
rekening mee te houden in het aanbieden van informatie, 
spelopdrachten en leerstof. De meeste HSP-ers hebben be-
hoefte aan een kader zodat zij het grote geheel kunnen 
overzien.
HSP-ers vangen al heel vroeg veel signalen in de lichaams-
taal op. Omdat zij dit vaak goed aanvoelen kunnen zij hun 
eigen interpretatie gemakkelijk voor waar aanzien. Een be-
langrijk aandachtspunt is dus om hen in te leren zien dat zij 
hun waarneming moeten checken. 
HSP-ers kunnen een gevoeligheid voor afwijzing ontwik-

kelen, schrijfster Elke van Hoof benoemt in haar boek de 
Rejection Sensitivity Theory.
Het is van groot belang om in de gaten te houden dat zowel 
overprikkeling als onderprikkeling de HSP-er uit balans kun-
nen brengen. 
Tenslotte: mensen die hoog begaafd zijn, zijn veelal ook 
hoog sensitief. Echter: niet alle HSP-ers zijn hoogbegaafd

Ontwikkelthema’s 
Thema’s die veelvuldig voorbij komen bij HSP-ers zijn: aan-
passingsgedrag, zicht krijgen op eigen gevoelswereld, vra-
gen rondom identiteit, grenzen (aanvoelen, aangeven en 
bewaken) en zelfzorg. De ervaring van deze HSP-ers kan 
ons helpen om te kijken hoe we kinderen op jonge leef-
tijd zelf met hun (hoog)sensitiviteit om kunnen leren gaan. 
Daarnaast geeft het ons handreikingen hoe we hier als ou-
der, leerkracht of speltherapeut alert op kunnen zijn en op 
in kunnen spelen. 
Als ik in begeleidingsgesprekken met HSP-ers terug kijk dan 
benoemen zij vaak dat zij als kind het idee hadden dat (hun) 
gevoel of mening er niet toe deed, dat ze niet zo ‘wijsneu-
zerig’ moesten doen, werden hun grenzen niet gerespec-
teerd enz. Er was dus een soort ‘ontmoedigingsbeleid’ ten 
aanzien van de punten waar jonge kinderen juist van nature 
in uitblinken. Omdat kinderen op jonge leeftijd zich al aan 
gingen passen, zijn zij al vroeg ‘ondergedoken’ of naar hun 
hoofd gegaan. Het kost soms jaren om hun overlevings-
strategieën op ’t spoor te komen, te ontpellen en nieuw 
gedrag aan te leren. Dat vraagt een gezonde dosis zelfzorg 
en dat moeten kinderen juist nog ontwikkelen. Het lijkt een 
open deur omdat het voor ieder kind geldt, maar ook voor 
een hoog sensitief kind is het allerbelangrijkste een vei-
lig klimaat waarin het mag zijn wie het is. Als liefde en 
aanvaarding aanwezig zijn in de opvoeding en het klimaat 
op school ook veilig is, is er val veel gewonnen. Het kind 
ervaart dat het mag zijn zoals hij is en het zelfvertrouwen 
groeit. Omdat HSP-ers op hele jonge leeftijd al aanvoelen 
dat zij ‘anders’ zijn, is het goed om heel expliciet te maken 
dat iedereen anders is. Wees uiterst alert op aanpassingsge-
drag, stimuleer hen om zich uit te spreken over hoe zij zich 
voelen, wat ze denken en willen. HSP-ers hebben het nodig 
om bevraagd te worden, dat helpt om woorden te geven 
aan wat zij denken en voelen. Stimuleer hen ook om veel 
te tekenen of te schrijven zodat zij leren verbeelden en/
of verwoorden wat er van binnen bij hen leeft. Daag hen 
uit om zelf oplossingen voor dingen te bedenken en neem 
hen serieus. HSP-ers verwerken informatie diepgaand, zij 
doorvoelen en doordenken de dingen goed voordat zij met 
een reactie naar buiten komen. Daardoor kunnen zij traag 
of onzeker overkomen. Anderzijds kun je versteld staan van 
hun ‘stille wateren, diepe gronden’ houding en kunnen zij 
scherpzinnig uit de hoek komen. Omdat zij diepgaand za-
ken verwerken én veel meer verbanden zien kan het hel-
pend zijn om duidelijke (tijds)kaders te geven.

HSP-ers zijn vaak autonome mensen, houden graag de re-
gie en vinden het niet fijn om op hun vingers gekeken te 
worden. Ze kunnen hierdoor blokkeren en onderpresteren. 
Geef hen ruimte om dingen op hun eigen manier en tempo 
te doen. Ze vinden het wel fijn om achteraf met iemand 
over hun ervaringen of keuzes te praten, ze kunnen name-
lijk heel goed reflecteren. HSP-ers hebben een rijke binnen-
wereld en ze ontdekken al op jonge leeftijd dat niet ieder-
een dit mee kan beleven. Daarnaast is het ook voor hen 
zelf vaak lastig omdat zij de neiging kunnen hebben om 
‘overal leeuwen en beren’ te zien. Omdat zij al op jongere 
leeftijd meer zien en aanvoelen dan waar hun opvoeders 
op bedacht zijn, zij dingen nog niet kunnen verwoorden laat 
staan dit rationeel kunnen hanteren, ontwikkelen zij vaak 
diepgewortelde angsten. Niet zelden worden deze later, als 
zij hier wel over kunnen spreken, afgedaan als irrationeel. 
Voor veel HSP-ers is het een hele toer om zich de kunst van 
het gezond denken eigen te maken. 
Het is niet verbazingwekkend dat een kind dat opgroeit 
in een gezin met hoog sensitieve ouders geen of minder 
problemen zal ondervinden. Sterker nog, deze mensen zijn 
zich vaak helemaal niet bewust van hun hoog sensitiviteit 
of ontdekken soms op latere leeftijd dat hier ook een term 
voor bestaat. 

Conclusie
HSP-ers hebben als kind vooral de uitnodiging en ruimte 
nodig om te mogen zijn en te mogen laten zien wie zij zijn. 
Zij zijn gek op het spelletje ‘ik zie, ik zie wat jij niet ziet’ en 
verlangen naar mensen om hen heen die dit vanuit een 
liefdevolle, open en ontvankelijke houding eindeloos met 
hen willen spelen. Voor hen is het geen spelletje, maar een 
natuurlijke manier om te leren én te groeien! Als spelthe-
rapeut is het de uitdaging om niet alleen het kind spelen-
derwijs om te leren gaan met zijn hoog sensitiviteit maar 
ook de ouders psycho-educatie te geven, hen te wijzen op 
literatuur of hen adequaat door te verwijzen voor profes-
sionele ondersteuning. <<
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