
 

Dag 1 
 
Wat is überhaupt hoogsensitiviteit?  
 
Ik hoop je in deze 10 dagen meer bewust te laten zijn van je hoogsensitiviteit. Zolang je 
nog niet de kwaliteiten kunt herkennen van het HSP zijn, zal je voornamelijk de lasten 
ervan ervaren. 
 
Eigenlijk is daar geen 100% sluitende omschrijving van. Elke hsp’er is weer anders en 
heeft verschillende klachten of voordelen van zijn of haar gevoeligheid.  
 
Heel kort door de bocht zou je kunnen zeggen dat een hsp’er iemand is die 
gevoeliger is voor indrukken en scherper waarneemt dan gemiddeld. 
 
Vergeet alleen niet, dat naast die scherpere waarneming er ook een diepere 
verwerking is. Het kost een hsp’er dus vaak meer tijd om dingen te verwerken.  
 
Je wordt hoogsensitief geboren en je wordt het niet opeens naarmate je ouder wordt. 
Daarnaast is hoogsensitiviteit erfelijk, dus zou je het kunnen herkennen bij andere 
familieleden. 
 
Voor een hsp’er is het héél belangrijk dat je jezelf kent én jezelf kunt zijn. Dat je weet 
wat je sterke punten, maar juist ook wat je valkuilen zijn. Als je dat immers weet, kun je 
hier ook op anticiperen.  
 
Opmerken, Verwerken en Reageren 
 
Esther Bergsma beschrijft in haar boek ‘Het Hoogsensitieve Brein’ heel mooi de drie 
fases van verwerking van het hoogsensitieve brein. Namelijk het opmerken, verwerken 
en reageren. 
 
Opmerken 
Je vangt prikkels op door middel van je zintuigen. Zoals je wellicht weet, beschikken wij 
over vijf zintuigen: horen, zien, voelen, proeven en ruiken. Dat zijn de externe prikkels. 
Wellicht valt jou altijd alles op, misschien geniet je tijdens een wandeling van alle kleine 
wondertjes van de natuur. Dat komt omdat hsp’ers beschikken over de kunst van het 
zeer gedetailleerd kunnen waarnemen. Vergeet niet dat je ook interne prikkels krijgt van 
je lichaam. Veel hsp’ers zijn bijvoorbeeld gevoeliger voor pijn, sommige vrouwen voelen 
precies wanneer zij een eisprong hebben en andere hsp’ers kunnen slecht een 
hongergevoel verdragen.  
 
Verwerken 
Uit diverse onderzoeken is gebleken dat er bij hsp’ers meerdere hersengebieden actief 
zijn bij de verwerking van de prikkels. Dit verklaart de diepgaande verwerking. Een 
hoogsensitief brein is harder aan het werk om alle prikkels te verwerken. 



 

In dit verwerkproces komen meestal de volgende stappen in willekeurige volgorde 
terug: 

- De behoefte om alle prikkels die je te verwerken krijgt te kaderen of te herkennen 
aan de hand van eerdere ervaringen uit het verleden. 

- Een risico analyse maken van alles wat je opvangt. Denk hierbij aan vragen als: 
‘Wat kan er gebeuren?’, ‘Als ik dit doe, gebeurt er dat, maar ik kan ook…..’ of 
‘Ik zou het ook nog op die manier kunnen aanpakken, dan……’. 

- Vervolgens houdt een hoogsensitief brein ook rekening met het sociale aspect. 
Het precies kunnen aanvoelen wat de ander van jou verwacht of wat van jou 
gewenst wordt, maakt dat een hoogsensitief brein ook erg bewust is wat 
zijn/haar keuzes of gedrag voor effect hebben op de ander. Vaak houden 
hsp’ers meer rekening met de mensen om zich heen dan met hun eigen 
behoeften. Hsp’ers zijn zich zeer bewust van hun rol in een groep. 

 
Reageren 
Als je steeds meer begrijpt van het hoogsensitieve brein, kan je je voorstellen dat 
hsp’ers meer tijd nodig hebben om te reageren. Het kan voor hsp’ers lastiger zijn om 
keuzes te maken, omdat zij alles tegen elkaar afwegen. Als het je dan uiteindelijk gelukt 
is om een keuze te maken, is dat weer een nieuwe prikkel. Vanuit een keuze komt 
namelijk actie, er mag iets gebeuren. Dan komt de grote vraag: ‘Heb ik het wel goed 
gedaan?’. In hoofdstuk twee komt het maken van keuzes nog terug. 
 
Naast dat hoogsensitieve brein hebben hsp’ers een grote interne belevingswereld. Je 
ervaart emoties meer diepgaand, waardoor emoties heel intens kunnen aanvoelen. Ook 
is er het zesde zintuig. Sommigen noemen het intuïtie, anderen een innerlijke stem of 
buitenzintuigelijke waarneming. Datgene wat je voelt, maar niet tastbaar of meetbaar is. 
Veel hsp’ers hebben een sterk zesde zintuig en voelen veel aan. 
 
Eigenschappen die je als hsp’er kán hebben  
 

• ‘Anders’ voelen 
• Niet tegen oneerlijkheid kunnen 
• Dingen gewoon ‘weten’ 
• Gevoelig voor fel licht 
• Last hebben van harde, scherpe geluiden 
• Gevoelig voor warmte/kou 
• Heftiger reageren op kleding die niet lekker zit 
• Niet kunnen anticiperen in drukke gesprekken 
• Gevoelig voor sfeer 
• Angst om op de voorgrond te treden 
• Geen nee durven zeggen 
• Je makkelijk aanpassen aan anderen of een situatie 
• Rijke (en complexe) gevoelsbeleving, intense emoties 
• Eigen ‘ik’ kwijt zijn 
• Veel levensvragen 



 

• Grote behoefte aan vrijheid/rust 
• Men vindt je verlegen terwijl je dit niet bent 
• Gevoelig voor voeding, suiker, alcohol, medicatie, drugs 
• Met tegenzin naar drukke plekken gaan (winkelcentra, feestje) 
• Last van negatieve gevoelens van andere mensen 
• Perfectionistisch 
• Angst voor fouten 
• Jezelf vormen naar de omgeving 
• Op zoek / smachten naar diepgang en verbinding 
• Makkelijk verbanden zien 
• Sommige hsp’ers zijn beelddenkers 
• Snel schrikken 
• Emoties intens ervaren 
• Behoefte aan harmonie 
• Goed kunnen luisteren 
• Niet tegen verrassingen kunnen (de 70% introverte hsp’ers) 
• Zorgzaam 
• Gevoelig voor stress 
• Laag zelfbeeld 
• Piekeren 
• Grote fantasie 
• Graag in eigen tempo werken 
• Overzicht en chaos liggen dicht bij elkaar 
• Spirituele interesse 

 
Lichamelijke klachten 
 

• Hoofdpijn 
• Slecht slapen 
• Vermoeidheid (extreme vermoeidheid) 
• Algehele malaise 
• Blozen 
• Duizelingen 
• Maagpijn 
• Buikpijn 
• Spierpijn 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

Eerste oefening 
 

• Op welke momenten ben jij je bewust van je hoogsensitiviteit? 
 
 
 
 
 

o Wat ervaar je dan? 
 
 
 
 

o Is dit positief of negatief? 
 
 
 
 

o Wie is er dan bij je? 
 
 
 
 

o In welke situatie bevind je je dan? 
 
 
 
 
 

o Hoe voel je je op dat moment? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Veel hsp’ers kunnen zichzelf makkelijk aanpassen, aan personen en aan situaties. Dat 
is niet per definitie een negatieve eigenschap. Het wordt soms wel een negatieve 
eigenschap omdat sommige hsp’ers zichzelf dusdanig aanpassen, dat ze niet meer 
goed weten wie ze zelf zijn. 
 
Daarom gaat de volgende oefening over jouw waarden. Het doel van deze opdracht is 
dat je (weer) gaat herkennen wat jouw waarden zijn. Dat je weer in contact komt met de 
kern van wie jij bent en waar jij voor staat.  
 
Waarom is het belangrijk dit te weten? Op het moment dat jij je bewust bent van je 
waarden, weet je wat voor jou belangrijk is en wat jij nodig hebt. Op deze manier wordt 
je je meer bewust van jouw eigen identiteit. 
 
Heb je hier vragen over, stel ze dan in de insta groep onder de post van dag 1. Ik heb 
deze dagen genoeg tijd 😉 om jullie zo goed mogelijk te helpen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Onderstaande oefening kan je helpen om erachter te komen wat nu daadwerkelijk 
jouw waarden zijn. Waarden zeggen iets over wie jij bent en waar jij voor staat. 
Kijk kort naar de onderstaande waarden en omcirkel 14 van deze woorden. Van 
deze 14 streep je er nog eens 7 weg. Kijk niet te lang, welke woorden springen er 
voor jou uit? 
 

Liefde 
 

Zekerheid Flexibiliteit Creativiteit 

Zorgzaamheid 
 

Uitdaging Bescheidenheid Succes 

Innerlijke Rust 
 

Avontuur Eenvoud Rechtvaardigheid 

Gelijkwaardigheid 
 

Onafhankelijkheid Kennis Schoonheid 

Humor 
 

Bezit Macht Openheid 

Persoonlijke 
Ontwikkeling 

Vertrouwen Tolerantie Afwisseling 

Verantwoordelijkheid 
 

Toewijding Wijsheid Eerlijkheid 

Plezier 
 

Zelfkennis Spiritualiteit Vriendschap 

 
✓ Welke woorden houd je over?  

 
 

 
✓ Van wie heb je die waarden?  

 
 
 

✓ Zijn het echt jouw waarden of heb je deze overgenomen van bijvoorbeeld je 
ouders of je partner? 

 
 

✓ Komen deze woorden overeen met het dagelijks leven dat je leeft? 
Bijvoorbeeld: Als onafhankelijkheid belangrijk voor je is, vraag jezelf dan af 
hoe onafhankelijk je bijvoorbeeld bent in je werk. 
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