
 

Dag 10 
 
Mening van anderen 
 
Veel hsp’ers zijn erg gevoelig voor de mening van anderen. Het heeft vaak zoveel 
invloed, dat zij gaan twijfelen aan zichzelf of keuzes maken die niet hun eigen keuzes 
zijn. 
Hoe kan dat toch? Wat maakt dat die mening van de ander een hsp’er doet ‘vergeten’ 
dat hij/zij ook eigen keuzes mag maken? Dat de mening van een ander een hsp’er doet 
twijfelen aan zijn/haar gevoelens? 
 
Sociale antenne 
 
Een hsp’er heeft een grote sociale antenne. Het is wetenschappelijk onderzocht dat 
hsp’ers zich erg bewust zijn van hun plek, functie en/of nut in een groep. Hsp’ers zullen 
van nature aanvoelen wat er van hen verwacht wordt in het groepsbelang. 
 
Daar komt ook bij dat door het meer opmerkzaam zijn van details, je als het ware ook 
andere mensen kan ‘lezen’. Op het moment dat je met iemand in gesprek bent, voel, zie 
en ervaar je als het ware al wat de ander van jou verwacht. Zoals je hebt kunnen 
misschien weet hebben veel hsp’ers behoefte aan harmonie en verbinding. Dat maakt 
dat je geneigd zult zijn om die ander sneller tegemoet te komen en je eigen behoeften 
te vergeten.  
 
Daarnaast heeft de mens van nature de behoefte om ‘erbij te horen’. Als kind wil of 
zoek je die bevestiging eerst bij je ouders en op latere leeftijd in je omgeving. Doordat je 
als hoogsensitief kind (hsk) al feilloos aanvoelt wat ‘gewenst’ gedrag is, zal je je ook zo 
gaan gedragen. Als jij je als hsk’er immers ‘gedraagt’ (lees: aanpast), krijg je de 
bevestiging dat je oké bent. 
 
Dus de sociale antenne en de natuurlijke behoefte om erbij te horen, zorgen ervoor dat 
het soms ‘makkelijker’ lijkt om je maar te voegen naar de ander. Vergeet echter niet dat 
jij er pas écht bij kunt horen als jij ook écht jezelf kunt zijn. Op het moment dat jij jezelf 
volledig accepteert, kunnen ook de mensen om je heen jou volledig omarmen. 
 
Zelfvertrouwen 
 
Veel hsp’ers hebben weinig zelfvertrouwen. Op jonge leeftijd wordt de basis gelegd 
voor je zelfvertrouwen. Door gebeurtenissen die je in je jeugd meemaakt, kan je 
zelfvertrouwen opbouwen of juist onzekerheid of faalangst ontwikkelen. Denk niet 
meteen dat dit traumatische of heftige gebeurtenissen moeten zijn. Dit kunnen hele 
simpele gebeurtenissen zijn. Bijvoorbeeld: een klasgenootje op de basisschool vindt de 
tekening, waar jij net héél erg je best op hebt gedaan en waar jij heel trots op bent, heel 
erg stom en lelijk. Op basis van één situatie, waar bijna alle kinderen doorheen gaan, 
kun je jezelf al bepaalde overtuigingen aangeleerd hebben. Het ene kind is alleen 
sneller geraakt dan het andere. Veel hsp’ers hebben echter door hun altijd ‘anders 



 

voelen’ een onzekerheid opgebouwd over hun hele zijn. Ze twijfelen of ze wel oké zijn 
zoals ze zijn, omdat ze zich altijd anders hebben gevoeld ten opzichte van 80% van de 
bevolking. 
 
Daarbij vinden veel hsp’ers niet snel van zichzelf dat ze iets goed doen. Ze zoeken 
bevestiging buiten zichzelf. Door het behalen van diploma’s, het halen van deadlines op 
het werk, door uitdagingen in de sport, door complimenten of liefde van anderen. Deze 
bevestiging is echter maar kortdurend. Er is even een opleving in het zelfvertrouwen en 
vervolgens is er weer een nieuw doel of compliment nodig om het zelfvertrouwen te 
boosten. 
 
Je zelfvertrouwen vergroten is een proces van vallen en opstaan. Een proces dat tijd 
kost en doorzettingsvermogen vraagt. Maar het kan! Zelfvertrouwen groeit niet door op 
de bank te blijven zitten. Zelfvertrouwen groeit door positieve ervaringen. 
 
 
Door deze twee gegevens, de sociale antenne en weinig zelfvertrouwen, twijfelen veel 
hsp’ers aan hun eigen mening. 
 
 
Om je zelfvertrouwen een boost te geven, hierbij de volgende opdracht. Noem 10 
dingen waar je trots op bent! Misschien vind je het lastig, maar ga er maar eens voor 
zitten en bedenk wat je allemaal al wél bereikt hebt in dit leven 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Welke mensen heb jij om je heen?  
 

• 1e cirkel: In de 1e en 2e cirkel schrijf je de mensen op die het meest dicht bij je 
staan. Denk aan je eigen gezin, je familie van herkomst, je hartsvrienden of 
iemand waarmee je samenleeft. De mensen waar je alles mee kunt delen. De 
mensen die alles van je weten en waar jij omgekeerd ook alles van weet. De 
mensen waar je altijd voor klaarstaat en die ook klaarstaan voor jou. De mensen 
die jou zien om wie je bent. Let op, dit hoeft niet per se familie te zijn. Een 
bloedband betekent niet automatisch een goede relatie. 

• 2e cirkel: De vrienden (kan ook familie zijn) die net wat verder staan dan de 1e 
cirkel. Je weet veel van elkaar, maar je belt elkaar niet als eerste op als er 
belangrijk nieuws is. Maar je helpt elkaar wel uit de brand indien nodig. 

• 3e cirkel: Kennissen en collega’s waar je maar een klein aspect van het leven 
mee deelt. Wellicht hebben jullie dezelfde functie in het bedrijf of spreken jullie 
elkaar regelmatig op het schoolplein. Met deze mensen deel je vaak alleen de 
gezellige momenten in het leven. Je zal bij deze mensen niet snel met je 
problemen aankloppen. 

• 4e cirkel: De rest. Alle overige mensen die soms jouw weg kruisen. Mensen die 
je heel af en toe tegenkomt en waar je alleen een oppervlakkig contact mee hebt. 

• Hoeveel mensen heb je nodig? Waar mis je mensen? Wat doe je voor wie? Ren 
je voor iedereen even hard? Zijn relaties in balans? Van welke mensen is de 
mening die ze over jou hebben werkelijk belangrijk? 
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