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Bedankt voor het 

downloaden van mijn 

e-book. 

In dit e-book deel ik je tips voor de 5 lastigste 

opvoedingssituaties van een hoogsensitief kind. 

Deze bevindingen zijn wetenschappelijk onderzocht 

door de Nederlandse psychologe Elaine Aron. Ook 

in mijn praktijk krijg ik deze lastige situaties 

regelmatig als hulpvraag. Dus weet, je staat er niet 

alleen voor! Misschien herken je niet al de situaties 

bij jouw kind. Dat kan kloppen, want er zijn 

verschillende vormen mogelijk wanneer je meer 

gevoelig bent dan gemiddeld.

Moest je hier meer over willen weten en de 

online testen nog niet hebben gedaan, scroll dan 

verder naar beneden om alsnog meer te weten te 

komen over hoe jouw kind in elkaar zit. En hoe je 

een meer gepaste opvoeding kan bieden natuurlijk. 

Laten we beginnen met een voorbeeld….

Véél leesplezier! 

Liefs, Lore
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De 8 jarige zoon van An, Thomas, vertoonde 

regelmatig opstandig en driftig gedrag, met sinds kort 

dagelijks woede-aanvallen. Dit lokte bij An frustratie uit. 

Ze wist niet vanwaar dit gedrag kwam, hij was voordien 

steeds een opgewekt en gemakkelijk kind. An 

reageerde zonder naar de emoties van Thomas te 

kijken, omdat ze dit zo zelf in haar opvoeding had 

meegekregen. Door zijn gedrag ging zij daardoor beetje 

bij beetje strenger en autoritairder reageren – met het 

idee dat dit een oplossing ging bieden. Dit had helaas 

het averechtse effect bij Thomas. Hij zei soms dat hij 

“dood” wou zijn… Dit was erg beangstigend voor An en 

de druppel! Ze besloot om zelf anders om te gaan met 

haar zoon en kwam bij me terecht op de praktijk. 

Ze ging vaker áchter zijn gedrag kijken, in plaats van 

meteen hierop te reageren: wat voelt hij? Wat is zijn 

verlangen eigenlijk? Ze ging dit ook gewoon bevragen 

aan hem: Hoe komt het dat je dit niet leukt vindt? Hoe 

kunnen we dit samen veranderen? Thomas moest zijn 

emoties niet langer wegstoppen maar wist dat er thuis 

ook plaats voor was. Hij werd gezien! 

An vertelde ook waarom zijzelf sommige gedragingen of 

reacties van haar zoon niet aangenaam vond en wat dit 

soms met haar deed als mama. 

Het resultaat van deze opvoedings-switch was dat er 

een betere band werd gecreëerd tussen hen. Er was 

meer samenhorigheid, er werd terug meer gelachen 

en vooral veel gepraat! Zo kreeg An opnieuw meer 

rust om beter om te gaan met haar zoon. In plaats van 

dagelijks uit te barsten, wist hij steeds beter aan te 

geven waarom hij boos ging worden en waren ze de 

woede-aanvallen een stapje voor. Hij had sindsdien 

niet alleen een ‘fysieke’ thuis maar wist nu beter dan 

ooit dat hij thuis helemaal zichzelf mocht zijn. 

De prioriteit van kledij, eten en propere huisvesting 

staat nu niet meer op nummer 1 bij An maar het 

emotionele welzijn van alle gezinsleden krijgt alle 

ruimte en aandacht!

VOORBEELD
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1. Mijn kind 

reageert op mijn

stemming…

Als je druk bent of gestrest, verdrietig of 

bezorgd, dan zal je hoogsensitief kind net op 

die momenten ook onrustig, boos of huilerig

worden. 

Rustig reageren? 

No way! Jullie versterken elkaar gewoon op die 

moment!

1. Wees eerlijk over hoe JIJ je voelt

(in kindertaal hé☺)

2. Leg de nadruk op dat het oké is om je 

soms zo te voelen en dat het weer

voorbij gaat

3. Benoem dat je kind niet de schuld is van 

jouw gevoel

4. Neem de tijd voor jezelf en leg uit waarom

je dat doet
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2. Mijn kind heeft
een dwingend
karakter…

Hoogsensitieve kinderen worden vaak
vergeleken met onzekere, emotionele en
verlegen kinderen. 

Die zijn er zeker wel, maar mits jouw kinds 
hoogsensitiviteit kunnen zij ook erg strong 
willed zijn, dat betekent dat ze een sterk
innerlijk kompas hebben. Het dwingende
karakter komt voornamelijk naar boven
wanneer ze overprikkeld zijn. Ze gaan
bijvoorbeeld snel de woorden ‘jij moet’ en ‘ik
wil’ in de mond nemen, en zo ontstaan er
machtsconflicten- en strijden met alleen maar 
verliezers.  

1. Reageer zo min mogelijk op het negatieve
gedrag, anders voelt jouw kind zich niet
begrepen. Het zal zich nog sterker uiten. 

2. Reageer op onderliggende behoeftes en 
erken ze (dat wil niet zeggen dat ze krijgen
wat ze willen). Bijvoorbeeld, jouw zoon of 
dochter dwingt een speelgoedje af van broer of 
zus: “Zou het kunnen dat je nu ook erg veel zin 
hebt om te spelen met …?” “Dat snap ik
helemaal, want je hebt het al lang niet meer
zien liggen, hé? Wat denk je ervan dat we 
samen een afspraak maken met jouw broer/zus
hierover?”

3. Leer ze op een rustig moment hoe ze hun
behoeftes anders en beter kunnen
formuleren, in plaats van eisen. 
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3. Ik kan
moeilijk geduld
opbrengen… 

Dat etiketje jeukt’, ‘ik lust dat niet’, ‘ik durf
niet’, enzovoort… 

Het is vaak moeilijk om geduld op te
brengen voor jouw hoogsensitief kind.
Voornamelijk tijdens het eten kan het 
regelmatig flink misgaan….  Je probeert 
consequent te zijn, je gezag te behouden, je 
kind aan de regels te laten houden, maar 
meestal wordt de sfeer hierdoor verpest…

1. Zie lastig gedrag als een leerproces voor
jouw kind! Ze ervaren dingen effectief
intenser, dus jouw kind VOELT WAT HET 
VOELT. Breng hiervoor begrip op, het zal
zeker minderen met het ouder worden.

2. Bedenk eens in welke situaties je je geduld
verliest. Welk gedrag had jij toen verwacht
van jouw kind? Waarom vind je dat zo 
belangrijk (kind moet luisteren naar mij, kind 
moet gezond opgroeien, kind moet zich ook niet
zo bij anderen gedragen, kind moet hard 

worden voor de maatschappij,….)? Stroken
deze met wat je zelf écht belangrijk vindt? 
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4. Mijn kind 

heeft woede-

aanvallen… 

Plots schreeuwen of slaan. Boos zijn uit het 

‘niets’. Niet meer tot rede vatbaar zijn. Als

ouder wil je ingrijpen, maar je weet vaak niet

meer hoe. Het werkt toch niet.

Jouw kind is op deze moment overprikkeld en

het slaat alarm. Het kind heeft geen controle

meer over zijn gedrag. Het enige wat nog kan

is ontladen (of afsluiten). Het is eigenlijk een

natuurlijk en beschermend proces.

1. Realiseer je dat de directe aanleiding bijna

nooit de enige reden is van de 

woedeaanval. Voorkomen is dus beter dan 

genezen! Moedig je kind hier een 

ontspannende of actieve activiteit aan. Doe 

dit het liefste samen! Trampoline springen, 

bijvoorbeeld, De investering is het waard 

om alles even te laten vallen en quality-

time te investeren. Zo vermijd je een veel 

langere tijd aan woede en negatieve sfeer 

in huis. 

2. Opvoeden doe je niet tijdens een

woedeaanval, maar in de periodes

daartussen! De hersenen kunnen niet

‘leren’ in een alarmfase. Troost eerst je 

kind als hij/zij dat wil en bespreek nadien

pas hoe het kind anders kon reageren in 

de situatie. 
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5. Mijn kind 
vertoont onzeker
en verlegen
gedrag…

Sommige hoogsensitieve kinderen vallen in 
een nieuwe situatie nauwelijks op in groep, 
vermijden iets te vertellen en zijn vaak erg 
rustig. 

Nu IS dit kind niet verlegen, het heeft
gewoonweg veel tijd nodig te wennen aan de 
situatie en de indrukken te verwerken. Het 
reflecteert (voelt en denkt na) en daardoor remt
het (tijdelijk) het gedrag (pause-to-check 
systeem). 

1. Begrijp dat jouw kind misschien een 

langer ‘pause-to-check’ systeem heeft 

dan jijzelf, en breng hier begrip voor op 

door hem/haar tijd te gunnen. Leg dit 

principe uit aan je kind, zodat ze ‘tijd om 

te wennen’ als iets positiefs zullen zien. 

Hierdoor winnen ze aan zelfvertrouwen. 

Je zou dit kunnen uitleggen door te 

zeggen dat hun voelsprieten langer zijn 

dan een gemiddeld ander kind, en de 

voelsprieten alles even aftasten in een 

nieuwe situatie. Als de sprieten merken 

dat het veilig is, gaan ze er pas op af. 

2. Vermijd te zeggen “wat ben je verlegen”, 

maar betrek hem of haar af en toe in het 

gesprek door een vraag te stellen. 
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“Every child is an artist; 

the problem is staying an artist 

when you grow up”

-Pablo Picasso
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Bijlages

Test: Is je kind hoogsensitief? 
En welke vorm dan? 
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Start hier

met de feel-it 

zelftest ‘is je kind 

hoogsensitief?’
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De lastige situaties 

herkenbaar, maar niet 

helemaal zeker of jouw 

kind hoogsensitief is? 

Je hoort het meer en meer voorkomen, bij

familie, vrienden, op tv,….en heel waarschijnlijk heb

je in het begin weerstand gehad bij het begrip. Dat

is heel normaal als we iets nog niet goed begrijpen. 

Maar nu ben je toch nieuwsgierig of jouw kind ook

hoogsensitieve karaktereigenschappen heeft?  

Wanneer je als ouder hier bewuster mee

omgaat, voelt jouw kind zich meer erkend en 

geaccepteerd wat op lange termijn leidt tot meer

zelfvertrouwen. 

Precies dát is mijn bedoeling om jou

onderstaande test te laten invullen. Géén etiketjes

kleven en hoogsensitiveit als excuus gebruiken, 

maar inzicht geven in bepaald gedrag van jouw kind 

en hoe je hier anders mee zou kunnen omgaan. 

Weet dat er niet één soort hoogsensitief kind is, 

er zijn inmiddels al verschillende types 

waarneembaar (prikkelmijdende & 

prikkelzoekende). Bij opvoedingsvragen ga je best 

op onderzoek naar het type dat het beste aansluit bij

jouw kind. 

Véél testplezier! 

Liefs, Lore
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De volgende test zal een indicatie geven over of 

jouw kind al dan niet hoogsensitief is. Dit is de 

enige wetenschappelijke test die bestaat als 

betrouwbare indicatie. Aangezien deze ontwikkeld 

werd in 1996 (door psychologe Elaine Aron) maakt 

deze geen onderscheid tussen de 2 verschillende 

vormen van HSP. Daarom bied ik jou een 2e test 

aan waarbij je dit wel te weten komt. 

Begin eerst met de 1e test… 

Beantwoord elke vraag zoals het voor jou voelt. 
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Je kind .... Weinig Matig Veel

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 een strenge straf.

5. lijkt mijn gedachten te kunnen lezen.

6. gebruikt moeilijke woorden voor zijn/haar 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 snel verkleden als zijn/haar kleren nat of zanderig zijn.

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,…)

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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Evaluatie van de test (cfr. Elain Aron)
Tel de matig/veel antwoorden bij elkaar op

0-12 punten – Je hebt waarschijnlijk geen HSK (hoog 

sensitief kind). Echter, dit kan niet helemaal uitgesloten 

worden, want het kan zijn dat bv. 2 items heel erg opgaan voor 

jouw kind. Pluis deze weg dan verder uit met een 

professional… 

13-23 punten – Jouw kind is heel waarschijnlijk een 

HSK (hoog sensitief kind). Hij/zij is gevoeliger voor allerlei 

details dan de meeste andere kinderen. Geen enkel HSK is 

gelijk: de mate van gevoeligheid verschilt en de reactie hierop 

kan sterk variëren van kind tot kind. 

Doe daarom de 2e test hierop volgend….

https://feelitcoaching.be/
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Start hier

met de feel-it 

zelftest ‘welke 

vorm van 

hoogsensitiviteit

vertoont mijn kind?’
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Kenmerken van een prikkel-MIJDEND HSK (hoogsensitief kind)

KWALITEITEN
Weinig Matig Veel

✓ Neemt subtiele informatie waar

✓ Beleeft waargenomen informatie intens

✓ Neemt emoties bij anderen en sferen sterk waar

✓ Kan waargenomen emoties en sferen goed plaatsen

✓ Heeft een sterk inlevingsvermogen

✓ Heeft een sterk associatievermogen: ziet de samenhang tussen losse elementen

✓ Heeft een sterk rechtvaardigheidsgevoel

✓ Kan intens vertederd raken door kleine dingetjes: bloemetjes, beestjes, etc. 

✓ Heeft oog voor wat de ander wil, voelt, verwacht, etc. 

✓ Wil het graag goed doen in de ogen van een ander

✓ Lijkt gedachten te kunnen lezen

✓ Kan enorm begaan zijn met anderen

✓ Sterke behoefte aan harmonie en verbinding

✓ Was op jonge leeftijd als sterk intuïtief

✓ Heeft een diepe beleving: stelt diepzinnig vragen en maakt wijze opmerkingen ‘uit het niets”

✓ Heeft oog voor schoonheid: kleurcombinaties, inrichting, natuur…

✓ Neemt delicate geuren sterk waar

✓ Kan intens genieten van (subtiele) geuren

✓ Neemt details waar van hetgeen hij/zij hoort

✓ Neemt smaken sterk waar

✓ Is gevoelig voor fysieke aanraking

✓ Kan intens ontspannen van (subtiele) fysieke aanraking
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Kenmerken van een prikkelmijdend-HSK (hoogsensitief kind)

VALKUILEN
Weinig Matig Veel

✓ Raakt sneller dan gemiddeld overspoeld

✓ Raakt sneller dan gemiddeld angstig

✓ Is sneller dan gemiddeld verdrietig, overstuur

✓ Heeft meer dan gemiddeld last van veranderingen

✓ Voelt zich sneller dan gemiddeld niet op zijn/haar gemak in bepaalde sferen

✓ Raakt sneller overspoeld door drukte en voelt zich dan niet meer op zijn/haar gemak

✓ Heeft sneller dan gemiddeld moeite met inslapen en angstdromen

✓ Is sneller bang om iets verkeerds te doen

✓ Is vaker dan gemiddeld perfectionistisch en veeleisend naar zichzelf

✓ Kan erg overstuur raken als dingen niet eerlijk/rechtvaardig verlopen. 

✓ Heeft sneller dan gemiddeld een laag zelfbeeld

✓ Maakt zich sneller dan gemiddeld zorgen

✓ Raakt sneller dan gemiddeld overprikkeld
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Kenmerken van een prikkel-ZOEKEND HSK (hoogsensitief kind)

KWALITEITEN
Weinig Matig Veel

✓ Heeft een sterke wilskracht

✓ Heeft een sterke behoefte aan autonomie

✓ Wil graag zelf bepalen

✓ Heeft een sterke intrinsieke motivatie

✓ Heeft een grote vindingrijkheid (om voor elkaar te krijgen wat hij/zij wil)

✓ Heeft veel lichamelijke energie

✓ Heeft een groot verbeeldingsvermogen

✓ Is sterk aanwezig: je kunt moeilijk om hem/haar heen

✓ Kan een enorm enthousiasme hebben

✓ Ziet veel mogelijkheden om voor elkaar te krijgen wat hij/zij wil

✓ Is ondernemend: wil graag nieuwe dingen doen

✓ Heeft veel ideeën

✓ Is slim en gewiekst: is vindingrijk in slimme trucjes

✓ Durft de strijd met de ander aangaan

✓ Heeft veel lef

✓ Is verbaal sterk en enorm goed in het bedenken van (tegen)argumenten

✓ Heeft een groot uithoudingsvermogen: kan enorm lang volhouden als hij/zij dat wil

✓ Onderhandelt graag

✓ Zet zijn/haar charmes en humor graag in en met verve in

✓ Heeft sterke behoefte aan vrijheid

✓ Heeft een sterke drang aan prikkels

✓ Is enorm creatief (kan op meerdere vlakken zijn)
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Kenmerken van een prikkel-ZOEKEND HSK (hoogsensitief kind)

VALKUILEN
Weinig Matig Veel

✓ Verzet zich meer dan gemiddeld tegen anderen die zijn/haar leven bepalen

✓ Verzet zich meer dan gemiddeld als hij/zij iets moet doen dat hem/haar niet interesseert

✓ Blijft protesteren en rebelleren, ondanks heldere uitleg en duidelijke grenzen 

✓ Gebruikt sneller dan gemiddeld negatieve aandacht (trucs zoals treiteren en stout doen)

✓ Voelt zich sneller dan gemiddeld ‘als een leeg ballonnetje’ als hij/zij te weinig uitdaging krijgt

✓ Laat sneller dan gemiddeld prinsjesgedrag zien (‘het gaat om mij en om wat ik wil)

✓ Gaat vaker over zijn/haar eigen grenzen

✓ Heeft meer dan gemiddeld een hekel aan herhalingen

✓ Heeft veel versnipperde ideeën: dan weer dit, dan weer dat

✓ Is sneller dan gemiddeld ongeduldig

Gaat vaker dan gemiddeld over de grenzen van anderen 

Laat vaker zijn/haar wilskrachtige kant zien, dan zijn zachte kant

✓ Kan geen rust nemen, ook al is hij/zij duidelijk moe
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Evaluatie van de test 
(cfr. Janneke van Olphen)

Meer kruisjes bij de ene vorm dan de andere? Dan vertoont 

jouw kind éérder die vorm. 

Plaats een kruisje op onderstaande as om aan te geven 

‘hoeveel’ jouw kind overeenstemt met deze vorm. 

De opvoeding van een hoogsensitief kind verschilt voor 

deze 2 vormen. 

Prikkelmijdend

HSP 
(bij overprikkeling 

trekt hij/zij zich eerder 

terug, kropt emoties 

eerder op,…)

Prikkelzoekend

HSP  
(bij overprikkeling wordt 

hij/zij drukker, 

temperamentvoller, uit 

emoties 

expressiever,...)
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Groepsgericht
Is vaak moe
Bedachtzaam
Grondig/nauwgezet
Kiest voor veilig
Plichtsgetrouw
Gewetensvol
Behoedzaam
Voorzichtig
Niet gek op sport of competitie
Koestert harmonie & goede sfeer

Ik-gericht
Is beïnvloedbaar

opstandig 
Emotioneel gevoelig

Impulsief
Veranderlijk

Beweeglijk
Plicht en moeten: liever niet!

Wil het hoogst haalbare
Competitief

Perfectionistisch
Intuïtief

Stelt diepzinnige 
vragen

Valt moeilijk in slaap
Beleeft alles intens

lawaaigevoelig

Overeenkomsten en verschillen

Prikkel-mijdend en prikkel-zoekend HSK 
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