
Een diepere belevingswereld. 

Gevoelig voor energieën van anderen of van een omgeving. 

Moeite met schakelen. 

Leven in een ander tijdsritme. 

Gevoelig voor prikkels van buitenaf en van binnenuit. 

Moeite met slapen. 

Concentratie problemen bij gebrek aan intrinsieke motivatie. 

Hoge toppen, diepe dalen. 

Schommelingen in welbevinden.(wiebelen) 

Gevoelig voor onrecht. 

Empathisch. 

Creatief 

Emotioneel 

Angsten 

Grote binnenwereld waarin ze kunnen "reizen". 

Multizintuigelijkheid, zien, horen, voelen en weten voorbij de zintuigen. 

Innerlijke wijsheid. 

  

Allemaal kenmerken die voor mij bij het hoogsensitieve kind horen. 

Wanneer je ouder van een gevoelig kind bent, is het zeer waarschijnlijk dat je steeds opnieuw op zoek mag naar 

hoe je de balans herstelt of in stand houdt. 

Er zijn periodes dat je kind aan de wiebel gaat, hoofdpijn, buikpijn, keelpijn zijn signalen van je kind dat het 

richting overprikkeling gaat of er al inzit. 

Wanneer zo'n periode er is, is de kans vrij groot dat je kind niet op tijd in slaap valt omdat er verhalen in de 

binnenwereld ronddraaien waarop ze het antwoord niet kunnen vinden. 

Ze krijgen de dag maar moeilijk verteerd en kunnen zich daarom niet overgeven aan de rust. 

Het gevoel van veiligheid is voor deze kinderen essentieel. 

Wanneer er iemand boos of verdrietig is trekken ze zich 

dat snel aan, maken het vaak groter dan dat het is, en ze kunnen vrij snel in de diepste put gaan zitten. 

Aan de andere kan zijn het kinderen die moeiteloos met je mee kunnen bewegen, wijze uitspraken doen en je 

precies dat geven wat je nodig hebt wanneer ze 

volledig in balans zijn. 

En niet een kind is hetzelfde. 

Waar de een doldriest het leven instapt met veel kabaal, trekt de ander zich terug om eerst een overzicht te 

krijgen. 

Waar de een alle opgedane prikkels er direct weer uitgooit, zuigt de ander alles in zich op om vervolgens te 

exploderen of te imploderen. 

Wat ze allemaal gemeen hebben is een duidelijke binnenwereld van gevoelens, beelden en ideeën. 



En deze binnenwereld is altijd aanwezig. 

Een programma dat zich altijd gelijktijdig afspeelt met dat wat er in de buitenwereld gebeurt. 

En soms loopt dat vast, zien ze teveel, voelen ze teveel en krijgen ze het niet meer op een rij en ontstaat er 

chaos van binnen. 

Dit hoeft niet alleen te gebeuren wanneer er iets negatiefs gebeurt, dit kan ook gebeuren bij positieve 

dingen.  

Ineens kan je kind in tranen uitbarsten terwijl jij denkt: dit was toch leuk ? 

Je kind neemt een onvoorspelbare emotionele afslag door een overdaad aan leuke prikkels. 

Wanneer je begrijpt wat er in je kind gebeurt, en je kind gaat begeleiden op dit pad vanuit dit begrip, kan het zijn 

dat je je eigen creativiteit moet inzetten. 

Emotioneel reageren op een kind dat al vast zit in die emoties is meestal een schep erboven op. 

Samen tot een oplossing komen, bespreken hoe dingen voelen, inzicht geven in wat er gebeurt en 

hoe je daar weer uit kunt komen geeft een kind houvast. 

Deze kinderen zullen je dwingen om naar jezelf te kijken, om je eigen emoties te onderzoeken, om te 

achterhalen hoe jij met je gevoelens omgaat, hoe je jezelf in de wereld zet, om open en eerlijk te zijn, om je 

grenzen in liefde te stellen. 

Want dat is de reden waarom ze hier zijn. 

Om mensen bewust te maken van iets wat we allemaal hebben maar wat door zo velen wordt genegeerd, een 

binnenwereld met gevoelens en wijsheid. 
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