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Wie ben jij? 
Waarschijnlijk heb je een vermoeden dat je kind hooggevoelig (HSP) is, of misschien weet je het zeker. Vast 
en zeker zijn er dingen die je in het gedrag van je zoon of dochter herkent en sinds je hebt gehoord van HSP 
gaat er waarschijnlijk een wereld voor je open. Wat een herkenning! Ook op school zijn de verschillen in 
gedrag en behoefte vergeleken met klasgenootjes vaak groot. Steeds vaker dreigt er ontploffingsgevaar na 
een dag school en je weet niet meer hoe je hier mee om moet gaan en zou graag tips ontvangen. Hierbij!  
 
Wist je trouwens dat HSP erfelijk is? Dus als jouw kind gevoelig is, is de kans groot dat hij dit niet van een 
vreemd heeft. 

 

Wie ben ik? 
Ik ben Janina Dubbeld (1974) en ik begeleid sinds 2009 hoogsensitieve kinderen en -vooral- hun ouders in 
mijn praktijk Kindercoach De Vuurtoren in Den Haag. Ik werk het liefst met ouders, omdat ik geloof (weet!) 
dat jullie de beste begeleiders zijn voor je eigen kind. Uiteraard ben ik zelf HSP en heb ik hooggevoelige 
kinderen, maar vooral mijn kennis en ervaring maken dat je bij mij in goede handen bent op gebied van HSP, 
opvoeding en persoonlijke ontwikkeling. Kernwoorden voor mij en mijn manier van coachen zijn: praktisch, 
humor, verantwoordelijkheid (geven&nemen), gezien worden, direct, warm, ruimdenkend en eerlijk.  

 
Wie ben ik en wie ben jij? 



Wat ís HSP nou eigenlijk? 

 

Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat ongeveer 20% van alle mensen (man en vrouw) HSP is. 
HSP staat voor Highly Sensitieve People. In het kort ontbreekt er een filter in de hersenen waardoor alle 
prikkels van buitenaf constant en op volle kracht binnen komen. Prikkels in de vorm van zintuiglijke 
waarnemingen, maar ook sferen en gevoelens. Dit gaat over externe prikkels die aandacht vragen en kosten.  
 
Naast externe prikkels zijn er ook de interne prikkels die wij HSP’ers intenser dan anderen ervaren. Dit is een 
vreemd idee wellicht, maar wel zoals het werkt. We denken over alles heel goed na, hebben daar een gevoel 
bij, analyseren vervolgens die gevoelens en hebben hier dan weer een gedachte over. Dit proces staat nooit 
stil. Het maakt dat we goed zijn in mensen en sferen lezen, we zien vaak verbanden voordat anderen dit 
doen, we zijn meesters in aanvoelen van de verwachting van de ander is en weten ook precies hoe hieraan 
kunnen voldoen. Herkenbaar? 

 

Esther Bergsma formuleerde in 2017 aan de hand van uitvoering bestuderen van alle onderzoeken op gebied 
van HSP deze definitie: 
 

“Hoogsensitiviteit is een aangeboren temperament met een grote gevoeligheid voor (externe in interne) 
stimuli en het diepgaand verwerken van en sterk reageren op deze informatie.” 

 

Dit brengt me op een derde kant van HSP die zeer relevant is. Het diepgaand verwerken en sterk reageren 
op informatie. Dit lijkt misschien in eerste instantie op de prikkels waar we het eerder over hadden, maar dit 
zegt meer over hoe we op deze prikkels reageren. Diepgaand en sterk. Elke indruk heeft een lading, mening 
en effect. Positief en negatief. Dit kost veel energie en daarom hebben we ook meer pauzetijd nodig.  
 
Er is vanzelfsprekend nog veel meer te zeggen over deze mooie eigenschap die ons verbindt. Voor nu wil ik 
het hier echter bij laten, omdat ik het graag stukje voor stukje wil aanbieden zodat het kan landen. Neem 
hier de tijd voor.  
 
Probeer eens waar te nemen wat er bij jou aan prikkels en indrukken binnenkomt en hoe je hierop reageert. 
Kijk eens naar je kind en probeer een beeld te vormen van hoe bij hem of haar het emmertje gevuld wordt 
gedurende een gemiddelde dag. Observeren, daar ben je waarschijnlijk heel goed in. Dus leef je uit! En deel 
als je hier behoefte aan hebt je bevindingen, ik ben er voor je.  
 
 

Warme groet, Janina 
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Eerste Hulp bij Explosiegevaar 

Weet je nog hoe je vroeger toen je kind nog een baby was het standaardlijstje afging als hij moest huilen? 
Honger, boertje, luier, moe, troost. Meestal was het een van deze dingen en als je eenmaal wist wat er 
speelde, kon je het verhelpen.  
Eigenlijk kun je een soortgelijke checklist maken voor je oudere kind. Niet dat een eventuele oorzaak of 
aanleiding altijd een excuus is voor elk gedrag (verre van!), maar het kan wel maken dat je milder kunt zijn in 
je reactie omdat je kunt zien waar het vandaan komt. Omdat je kunt zien welke behoefte of onmacht achter 
het -ongewenste- gedrag schuilgaat.  

 
Deze punten zou je kunnen checken: 

 
1. Is je kind   uitgerust? 

Heeft hij goed geslapen? Een actieve dag achter de rug? Voldoende pauze genomen na inspanning? 
Vergeet hierbij niet dat spanningen ook energie kosten en vermoeidheid kunnen veroorzaken. 
Vermoeidheid is een van de meest voorkomende oorzaken van een kort lontje en onmacht.  

 
2. Heeft je kind voldoende gegeten en gedronken? 

Te weinig drinken kan hoofdpijn  en irritatie veroorzaken, te weinig eten geeft een tekort aan energie. Ik 
ben persoonlijk zeer bekend met het fenomeen ‘Hangry”, een verbastering van de woorden angry en 
hungry. Mijn humeur wordt er niet beter op als ik trek heb en vreemd genoeg kan ik dit zelf soms niet eens 
in de gaten hebben.  

 
3. Heeft je kind zorgen of een vol hoofd? 

Als er iets is waar je kind zich zorgen om maakt, heeft dit direct invloed op zijn humeur, 
incasseringsvermogen en relativeringsvermogen. Toetsen op school, sportwedstrijden, het 
milieu, ruzie met een vriend, maar ook feestjes die in het verschiet liggen of iets dat nieuw is 
kan het hoofd van je kind vullen met gedachten en scenario’s. Dit kost energie en kan een 
gevoel van onrust veroorzaken.  

 
4. Voelt je kind zich veilig? 

Deze vind ik zelf heel belangrijk en noem ik graag omdat we hier nog wel eens aan voorbij 
gaan. Als wij op ons gemak zijn, voelen we ons goed en zijn we prettig gezelschap. We kunnen 
veel hebben, zijn in staat grapjes te begrijpen en zijn minder snel van ons stuk te krijgen dan 
wanneer we ons niet fijn voelen. Een hooggevoelig kind heeft in verhouding tot kinderen die 
niet HSP zijn, weinig nodig om zich niet veilig te voelen, minder op zijn gemak te zijn. Denk 
hierbij aan een leerkracht die gespannen voor de klas staat, ruzie tussen ouders of onbekende 
situaties. Onze kinderen staan ‘aan’, op scherp, in dit soort situaties. Ze voelen haarfijn aan dat 
er iets aan de hand is, maar kunnen er vaak niets mee. Dit wekt spanningen op en dus ook een 
korter lontje. Op het moment zelf voelt het minder ontspannen en ligt onmacht op de loer. 
Bovendien kost het bergen energie om die frustratie in te houden, want een woedeaanval of 
een huilbui op school wil je kind heel graag voorkomen. Dit zorgt ervoor dat hij letterlijk bijna 
op knappen staat tegen de tijd dat hij thuiskomt en weinig nodig heeft om te ontploffen.  

  

 

 

Probeer praten op deze momenten van overprikkeling achterwege te laten, hoe moeilijk ook.  

Waarschijnlijk heb je al eens gemerkt dat het nauwelijks lijkt binnen te komen, omdat je kind even niet in 

staat is om verbinding te maken als gevolg van de kortsluiting in zijn hoofd. Heb er vertrouwen in dat 

boven alles je kind met jou verbonden wil zijn en schenk hier aandacht aan. Soms uiten we het een beetje 

vreemd, maar juist als we schreeuwen hebben we liefde nodig.  

Hou je kind vast, geef het iets te eten, laat het even met een deken op de bank niets hoeven. Focus op 



liefde en geborgenheid. De bovenste laag ongemak en frustratie zal hiermee verdwijnen en dan is er 

ruimte voor contact. Dan kun je de volgende stap zetten om te kijken wat je voor je zoon of dochter kunt 

doen.  
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🌱 🌱 🌱 

 

Dankjewel voor het lezen van deze tips. Ik hoop oprecht dat je er iets mee kunt en dat ze jou en je 

kind(eren) verder helpen.  

Met het onderzoeken van de eigenschap hooggevoeligheid zetten je al grote stappen om het welzijn 

van je zoon of dochter te vergroten. Je kind zien zoals hij of zij écht is, is goud. Mijn complimenten 

hiervoor.  

 

 

 

Mocht je na het lezen van deze tips vragen hebben of suggesties? Wil je onzekerheden of successen 

met me delen? Graag! Onder aan deze pagina staan de manieren om met mij in contact te komen. ☺   

 

 

 

Voel je dat het tijd is en dat coaching misschien precies is wat jij en/of je kind nodig heeft? Laten we 

dan een afspraak maken voor een gratis SkypeSessie. We kijken wat er nodig is, wat ik voor jullie kan 

doen, of het klikt en als het goed voelt, gaan we direct aan de slag. Je bent welkom.   
 

 

 
 

  

Ik wens je een heerlijke dag! 
 
Hartelijke groet, Janina Dubbeld  
 
Kindercoach De Vuurtoren  
info@kindercoachdevuurtoren.nl 
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