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Als bijna alles je kippenvel
el bezorgt

Ben je erg gevoelig voor straf licht, harde geluiden en pijn? Kun je intens
genieten van kunst of muziek? En voel je meteen spanningen aan bij
tekst Stefanie Van den Broeck
anderen? Dan ben jij misschien wel hoogsensitief.
‘Het zenuwstelsel van hoogsensitieve personen
is fijner afgesteld. Daardoor raken zij sneller
ontroerd en beleven ze veel kippenvelmomenten, maar voelen ze zich vaak ook persoonlijk verantwoordelijk voor alle ellende in de
wereld’, aldus psychotherapeute An Michiels
van vzw Sensitief, die werkt met hoogsensitieve volwassenen en kinderen. Maar bij hooggevoeligheid komt veel meer kijken dan alleen
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die emotionele component. ‘Ook fysiek zijn
ze gevoeliger. Wat voor iemand anders een
gewone aanraking is, kan voor hen al aanvoelen als pijn. Ook fel licht, bepaalde stoffen of
geluiden kunnen heel storend zijn. Sommige
hoogsensitieve personen moeten bijvoorbeeld
oordopjes dragen in de bioscoop of ze worden
gek van een tikkende klok.’
Het gaat niet om een ziekte maar om een

geaardheid, benadrukt Sofie De Vos, die cursussen organiseert voor hooggevoelige mensen. ‘Het is nooit de bedoeling om ervan te
genezen, wel om ermee te leren omgaan. Ieder
negatief aspect van hoogsensitiviteit heeft ook
een positieve kant. Neem nu perfectionisme:
dat kan verlammend werken, maar je kunt
het ook als een talent gebruiken, als secretaresse bijvoorbeeld. Daarom heet onze basis-

‘

cursus van last naar gave. Het doe
bewustwording: je mag jezelf niet
voelen. Daarnaast geven we conc

Hoogsensitieve
personen raken
sneller ontroerd
hebben een ste
intuïtie en zijn oo
fysiek gevoelige

gezondheid

Prikkende stoffen

ITIEF
IT

el bezorgt

Het is dus essentieel om te aanvaarden dat je
hoogsensitief bent, of dat je kind dat is. Maar
hoe ontdek je dat bij kinderen? An Michiels:
‘Een hooggevoelig kind raakt heel snel en diep
ontroerd, zo zal het weken later nog steeds vragen stellen over die ene film. En als er in de klas
een kindje gepest wordt, zal jouw kind daar
heel erg mee inzitten. Hooggevoelige kinderen zijn heel gevoelig voor pijn, maar ook voor
prikkende stoffen en felle geluiden. En ze doen
geregeld vreemde uitspraken omdat ze veel
dingen intuïtief aanvoelen. Dan denk je soms:
Hoe kan jij dat in godsnaam weten? Ze vinden
ook moeilijk hun plaats in een grote groep, op
een luidruchtige speelplaats bijvoorbeeld. En
hun perfectionisme en faalangst zorgen ervoor
dat ze vaak als lui of dom worden gezien: veel
van deze kinderen zijn zo bang om fouten te
maken dat ze nog liever helemaal niets doen.’
De Amerikaanse psychologe Elaine Aron ontwikkelde een lijst met kenmerken.
.

Kinderkamp

Om hoogsensitieve kinderen te helpen, organiseert Michiels naast therapie ook kinderkampen. ‘Bij therapie krijgen kinderen soms
het gevoel dat er wat scheelt, terwijl een kamp
cursus van last naar gave. Het doel daarvan is net iets positiefs is. Het grote verschil met trabewustwording: je mag jezelf niet langer raar ditionele kampen is dat er hier heel veel ruimte
voelen. Daarnaast geven we concrete cursus- is voor creativiteit en rust. Op het laatste kerstkamp hebben we bijvoorbeeld samen brood
gebakken. Tijdens zulke activiteiten ontstaan
spontaan gesprekken en kunnen de kinderen veel vlotter over hun problemen praten.’
Voor ouders is het vooral belangrijk om hun
kind ernstig te nemen en te leren inzien wat
er bijvoorbeeld schuilgaat achter een woedeaanval. Praten met de leerkracht kan ook helpen, omdat eenvoudige ingrepen een groot
verschil kunnen maken. ‘Neem nu een cocoonplekje in de klas, waar het kind zich even kan
terugtrekken als het overprikkeld is: dat kan
echt wonderen doen.’
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Eva (28) is
hoogsensitief
‘Als baby was ik al hooggevoelig, zelfs in
mijn moeders buik maakte ik al een hoop
herrie als er een brommer langsreed. Op
school bleef dat hetzelfde: als een klasgenootje straf kreeg, voelde ik me ook
gestraft, wat me intens verdrietig maakte.
Zo erg soms dat ik de dag nadien niet
naar school wilde. En tijdens de speeltijd
zonderde ik me vaak af, op zoek naar een
beetje rust. Pas twee jaar geleden, toen ik
een interview las met een hoogsensitief
meisje, ontdekte ik waarom ik me altijd
zo anders heb gevoeld. In die periode las
ik ook het boek Hoog sensitieve personen
van Elaine Aron: pijnlijk herkenbaar.
Sindsdien kan ik het een plaats geven.
Het is zeker geen ziekte waarvan je moet
genezen, maar je moet er wel mee leren
omgaan. Al gaat dat de ene dag wel beter
dan de andere. Soms zie ik er de positieve
kanten van in: ik voel subtiele gevoelens

‘

sen rond acht thema’s, waaronder grenzen
leren stellen en bewust van je prikkelniveau.
Daarin wordt gepraat, maar de lichamelijke
en meditatieve ervaringen staan toch centraal.’
Hoogsensitieve mensen vind je volgens De
Vos vooral in de creatieve en zorgsector, maar
ook in de harde zakenwereld. ‘Hoogsensitieve
zakenlui kunnen perfect steunen op hun intuïtie, om een deal af te sluiten bijvoorbeeld. Maar
meestal zijn ze zich niet bewust van hun hooggevoeligheid.’

Er zijn dagen dat de
gevoelens van álle
mensen in een
winkelstraat mij
overdonderen

en signalen van andere mensen heel
goed aan, een grote troef voor mijn job
als journalist. En het is fijn dat ik geuren
en smaken snel kan thuisbrengen, bij het
proeven van wijn bijvoorbeeld. Maar
anderzijds zijn er dagen dat de gevoelens
van álle mensen in een winkelstraat mij
overdonderen, of dat ik de slechte sfeer op
de werkvloer als een spons opzuig. Maar
ik probeer mijn leven zo aangenaam
mogelijk te maken voor mijn zintuigen:
niet te veel luidruchtige feestjes, winkelen
in kleine boetiekjes, etiketjes uit mijn kleren knippen. Hooggevoeligheid krijgt te
weinig waardering in onze samenleving.
Zonde, want veel hoogsensitieve mensen
kunnen goed detecteren wat er fout gaat,
in een bedrijf bijvoorbeeld.’
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