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14 Alternatief geven 
 

Wat niet mag is voor hoogsensitieve kinderen vaak wel duidelijk. Maar 

wat mag dan wel? Als ze boos of teleurgesteld zijn, mogen ze niet slaan. 

Maar hoe kunnen ze dan hun emoties uiten? 

In veel gezinnen komt het voor: het ene moment maakt je kind excuses 

en voelt het zich schuldig om wat het gedaan heeft en nog geen uur later 

doet het weer precies hetzelfde.  

Is het kind dan niet integer? Manipuleert het? Dringt de ernst niet door?  

Nee, dat is het allemaal niet. Je kind heeft echt spijt. Maar het kan niet 

anders. Het moet al die heftige emoties kwijt. En zo lang het alleen dat 

foute gedrag kent, zal het zich op die manier ontladen. 

De vierde stap van het BABA-model: Alternatief geven is daarom 

ontzettend belangrijk. Die stap doorbreekt het gedragspatroon en leert  

je kind nieuw gedrag. 

De belangrijkste regels: 

1. Alternatief geven komt na Begrijp, Accepteer en Begrens. Zonder 

deze eerste stappen bereik je niet het gewenste effect; 

2. Stimuleer het zelf-oplossend vermogen van je kind (les 15); 

3. Maak de stapjes naar nieuw gedrag zo klein mogelijk; 

4. Werk aan de eventuele faalangst van je kind (les 16); 

5. Maak gebruik van de positieve kanten van het karakter van je 

kind: leer je kind ook te genieten (les 17)! 

 

 

Een voorbeeld om het duidelijk te maken: 

Je kind komt uit school. Het is duidelijk moe. Ze wil graag op de iPad, 

maar haar oudere zus moet huiswerk op de iPad maken, dus dat kan niet. 

Teleurgesteld ploft je dochter op de bank. De kat rent er enthousiast naar 

toe om er gezellig bij te gaan liggen. Maar op het moment dat de kat in 

de buurt komt, geeft je dochter hem een beste schop. Ze reageert het 

wel vaker op hem af, maar toch zag hij het niet aankomen en vliegt door 

de kamer. Als tegenreactie geeft de kat je oudste dochter een flinke 

klauw. Oudste dochter boos en reageert zich scheldend af op haar zusje. 

Jongste dochter boos. Op haar zus, de kat en op alles. Jij boos dat je 

dochter het weer op de kat afreageert én dat er weer geen rust is. 

Wat zeg je als eerste? 

 

 

In welke stap valt dat? Begrijp, Accepteer, Begrens of Alternatief geven. 

 

Stel dat je eerste reactie in de categorie Alternatief geven zou vallen. 

Dan zou dat bijvoorbeeld kunnen zijn: 

- Doe normaal; 

- Doe eens zachtjes; 

- Ga dan ook op je eigen kamer zitten;  

- Ga gewoon buitenspelen. 

 

 

De reactie ‘doe normaal’ zullen heel veel ouders in deze situatie als 

eerste roepen. Hoe logisch ook. Voor een kind is het echter niet duidelijk 
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wat dat inhoudt. Het is namelijk geen omschrijving van concreet gedrag. 

Meestal roepen we ‘doe normaal’ als een kind iets doet wat wij niet 

normaal vinden. Hoewel het klinkt als alternatief is het dus eigenlijk een 

veroordeling van het huidige gedrag. 

 

De reactie ‘doe zachtjes’ is al iets concreter, maar kan verschillende 

betekenissen hebben: zachtjes tegen de kat schoppen, zachtjes praten 

etc. Waarschijnlijk bedoel je beide niet. 

 

De laatste twee reacties zouden prima alternatieven kunnen zijn. Op de 

eigen kamer of buiten komt je kind beter tot rust en kan het makkelijker 

met de teleurstelling omgaan. Toch hoef je weinig effect te verwachten 

van zo’n advies. 

 

Je kind voelt zich namelijk niet begrepen als je meteen naar een 

oplossing gaat. Je dochter is moe, teleurgesteld en boos. En jij begrijpt 

dat kennelijk niet, want jij begint over buitenspelen. Grote kans dat je 

kind in opstand komt. Het verzint allerlei redenen waarom buitenspelen 

een slechte optie is. Onbewust probeert ze namelijk erkenning te krijgen 

voor haar situatie.  

 

Die erkenning geef je haar door begrip te tonen. Niet voor haar gedrag. 

Maar wel voor haar gevoel. Je begrijpt dat ze moe is. Dat ze teleurgesteld 

is. Dat de kat haar nu niet moet storen. 

 

Je accepteert dat die gevoelens er zijn. De gevoelens zijn niet fout of 

slecht. 

 

Je begrenst echter wel het gedrag. Ze mag niet de kat schoppen. Hoe 

boos ze ook is. Hoe teleurgesteld ook. De kat mag ze nooit schoppen.  

Pas als je kind rustig is, voelt dat jij begrijpt wat ze voelt, staat ze open 

voor wat jij zegt. Je geeft dan aan welk gedrag je niet tolereert. Dan pas 

kun je gaan praten over alternatief gedrag. 

 

Het alternatieve gedrag zou ook een oplossing moet geven voor het 

onderliggende probleem. In dit voorbeeld zou een oplossing kunnen zijn: 

‘duw de kat zachtjes weg met je hand’. Echter, dat lost weinig op van de 

frustraties. ‘Buiten touwtje springen’ zou wellicht wel de frustraties 

kunnen verminderen. 

 

Laat je kind zoveel mogelijk zelf de oplossingen bedenken. Dat heeft als 

voordeel dat het aansluit bij het kind en dat het kind oplossingen leert 

bedenken. In de volgende les gaan we daar verder op in. Om je kind 

daarbij te kunnen helpen, gaan we hier een oefening doen om je eigen 

vindingrijkheid te stimuleren. 

 

Oefening: Alternatieven bedenken 

Neem een regelmatig voorkomende situatie. Beschrijf in de 

onderstaande tabel wat je kind doet. Bedenk welke achterliggende 

oorzaken een rol kunnen spelen (zie les 5). Bedenk voor elke 

achterliggende oorzaak een manier om daarmee om te gaan. 

 
Bijvoorbeeld. Uitgaande van het genoemde voorbeeld zou overprikkeling op school een 

rol kunnen spelen. Daarom is het meisje moe en bouwen de andere emoties sneller op. Je 

zou een aantal activiteiten kunnen beschrijven die helpen weer tot rust te komen (zie ook 

les 12). Als de iPad niet beschikbaar is, kan ze tv gaan kijken, even douchen om prikkels 

van zich af te spoelen, gaan tekenen, samen met jou wandelen, op haar kamer lezen etc. 

Boosheid en teleurstelling spelen ook een rol. Om die boosheid te uiten vindt ze het 

misschien prettig om in een boksbal te slaan. Deze emotie moet zoveel mogelijk geuit 

worden, omdat het snel tot spanning in het lichaam leidt. Misschien helpt iets anders 

actief, zoals fietsen, touwtje springen of schommelen. Of helpt het haar de boosheid en 

teleurstelling met woorden te uiten. Wellicht kan ze leren zeggen: “Ik ben teleurgesteld 

dat ik nu niet op de iPad kan. Daar had ik net zo’n zin in”. Door het in woorden te vatten 
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is het makkelijker tot een compromis te komen. Als ouder kan je dan zeggen: “Dat snap 

ik. Over een uur is het jouw beurt”. Onder woorden brengen van emoties zal haar ook in 

haar latere leven van pas komen in het vinden van compromissen.  

Situatie Gedrag kind Oorzaken Alternatief gedrag 

    
 

 
 

  
 

 
 

   
 

 
 

  
 

 
 

Overprikkeling  

Als de achterliggende oorzaak overprikkeling is dan kan je de oplossing 

zoeken in a) eerder ontladen of b) eerder rust zoeken of c) afschermen 

voor prikkels (zie ook les 12).  

Eerder ontladen kan bijvoorbeeld door fysieke activiteiten of emotioneel 

uiting geven. Met fysieke activiteiten verminder je de stresshormonen 

en ontlaadt je de prikkels. Emotioneel ontladen is een groeiproces; help 

je kind zijn gevoelens steeds beter te uiten. Zie voor tips ook les 9. 

Eerder rust nemen helpt overprikkeling te voorkomen. Het verschilt per 

kind welke activiteit het meest geschikt is. Het ene kind komt tot rust 

door lezen, het andere door televisie kijken en het derde door in bad te 

zitten. Dring geen activiteit op, want dan ervaart het kind het nog niet 

als rust. Maar zie de activiteit als een middel om de vicieuze cirkel van 

overprikkeling te doorbreken. 

Afschermen voor prikkels kan door fysieke maatregelen, zoals het 

opzetten van een koptelefoon of uit de ruimte lopen. Maar het kunnen 

ook gevisualiseerde maatregelen zijn, zoals een bescherm-bubbel.  

Intense verwerking 

Als de achterliggende oorzaak intense verwerking is, dan kan je de 

oplossing zoeken in het expliciet maken van de gedachtegang van je kind. 

Kijk voor tips bij de lessen 6, 9 en 16.  

Gemis van basisbehoefte 

Vermoed je dat de oorzaak van het gedrag het gemis van een 

basisbehoefte is? En zie je sterke emoties bij je kind die dat oproept? 

Zoek de oplossing dan in het vervullen van de behoefte.  

Als je kind vervelend gedrag vertoont uit de behoefte aan waardering, 

kijk dan of je die waardering kan geven zodat het vervelende gedrag 

niet meer nodig is. In sommige situaties zie je wel de behoefte die je 

kind heeft, maar kan je hem niet vervullen. Bijvoorbeeld de behoefte 

aan liefde en verbondenheid als het moet gaan slapen. Dan kan het 

helpen dit in woorden te benoemen en voor een ander moment een 

concrete actie te plannen. “Ik begrijp wel dat je het liefst nu met mama 

iets gezelligs doet. Dat vind ik ook altijd fijn. Maar het is nu tijd om te 

slapen. Ik geef je nu een hele dikke knuffel en dan ga jij slapen. 

Morgenmiddag gaan wij samen iets gezelligs doen.” 

De volgende les behandelt hoe je je kind kunt stimuleren om zelf 

alternatieven te bedenken.  
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15 Zelf-oplossend vermogen stimuleren 
 

Stimuleer je kind om zelf alternatieven te bedenken. Je hoogsensitieve 

kind zal gedurende zijn hele leven te maken krijgen met overprikkeling 

en intense emoties door zijn gevoelige karakter. Het vermogen om daar 

oplossingen voor te vinden, zal hem zijn hele leven ondersteunen. 

De voordelen van zelf-oplossend vermogen: 

1. Je kind kan zichzelf beter staande houden; 

2. Je kind ervaart controle; 

3. Je kind voelt zich verantwoordelijk; 

4. Het alternatief gedrag sluit aan op het kind; 

5. Het stimuleert een growth mindset. 

 

Growth mindset 

De term growth mindset komt uit onderzoek van Carol Dweck. Zij 

ontdekte twee zelfbeelden (mindsets) die mensen over zichzelf en hun 

persoonlijke eigenschappen kunnen hebben: een nagenoeg stabiel, 

vaststaand en onveranderlijk zelfbeeld (fixed mindset) versus een niet 

vaststaand, maar juist ontwikkelbaar zelfbeeld (growth mindset). De 

mindset die mensen hebben beïnvloedt hoe zij omgaan met uitdagingen, 

met tegenslag, met leersituaties en hoe gemotiveerd ze zijn en blijven. 

Kinderen met een growth mindset wijten bijvoorbeeld slechte cijfers aan 

factoren die ze kunnen beïnvloeden. Ze ervan overtuigd dat ze met meer 

inzet of meer tijd beter gescoord zouden hebben.  

Kinderen met een fixed mindset blokkeren al direct bij toetsen, omdat zij 

een toets zien als een manier om te kijken hoe slim ze zijn. Een negatief 

resultaat is een deuk in hun zelfvertrouwen. Ze wijten dat aan hun eigen 

talent of aanleg. Het voelt onveranderbaar. Hoe harder ze voor een toets 

moeten werken, hoe dommer ze zich voelen. Slechte cijfers zijn voor hen 

geen stimulans om harder te werken, maar geven hen minder 

zelfvertrouwen en motivatie. 

Vooral bij hoogsensitieve kinderen met een fixed mindset kunnen lagere 

cijfers perfectionisme en faalangst (zie les 16) triggeren. Perfectionisme 

leidt vervolgens weer tot onrealistisch hoge eisen. Daardoor richten deze 

kinderen zich meer op het voorkomen van fouten dan op het  opdoen 

van nieuwe vaardigheden. Ze zetten zichzelf dus vast.  

 

Welke mindset hebben jij, je eventuele partner en je kind(eren)? 

Naam: Type mindset: 

  

  

  

  

 

Een growth mindset kan je aanleren. De overtuigingen over intelligentie 

en leren die horen bij een fixed mindset kan je veranderen. Dat kost tijd. 

Maar door consequent anders te praten en denken, kan je overtuigingen 

veranderen. 

Wat levert een growth mindset je op? Je voelt je vrijer om je grenzen te 

verkennen en verleggen, je gaat makkelijker nieuwe dingen en 

uitdagingen aan en je geniet meer van wat je doet. Dat komt omdat de 

druk om te presteren wegvalt. Het resultaat is namelijk niet meer heilig. 

Het blijft belangrijk, maar minstens zo belangrijk is het leerproces.  
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En vooral dat leerproces, het zoeken naar andere manieren, willen we 

graag stimuleren bij hoogsensitieve kinderen.  

 

Hoe kan je een growth mindset stimuleren?  

Door de nadruk te leggen op het leerproces stimuleer je een growth 

mindset. Prijs niet het resultaat of de intelligentie van je kind, maar prijs 

het doorzettingsvermogen, de vindingrijkheid of het plezier. 

Wat je beter niet kan doen:  

- Te veel uit handen nemen, want daarmee krijgt het kind het idee 

dat zij het niet kan en het niet kan leren; 

- Complimenten geven over de intelligentie: “Wat ben je toch een 

slimme meid”; 

- Complimenten geven over het resultaat: “Fantastisch dat je nul 

fouten had”; 

- Opmerkingen maken als: “Dat kan jij niet”, “Je moet het wel 

goed doen”. 

Dit stimuleert namelijk het beeld dat intelligentie een gegeven is en dat 

legt hoge eisen voor toekomstige taken. Je hebt dan het gevoel dat je  

elke keer weer moet bewijzen dat je iets goed kan. 

Wat je wel kunt doen: 

- Een kind zelf oplossingen laten verzinnen, bijvoorbeeld door te 

vragen “hoe kan het wel?”, “welke mogelijkheden zijn er nog 

meer?”; 

- Als je kind vastloopt alleen hints geven zodat het zelf verder kan; 

- Herinneren aan leerprocessen die al doorlopen zijn, zodat ze zien 

dat oefenen en doorgaan bij het leven horen; 

- Complimenten geven over het proces: “Wat heb je goed 

doorgezet/geoefend/geprobeerd”; 

- Opmerkingen als: “oefening baart kunst”, “als het moeilijk 

wordt, zet ik door” en “ik leer van fouten”; 

- Mild zijn over fouten.    

 

BABA-model stap Alternatief 

Terug naar de situatie waarin je overprikkelde, teleurgestelde dochter de 

kat heeft geschopt. Je hebt in de vorige les zelf nagedacht over welke 

alternatieven er zijn. Die mogelijkheden houd je echter voor jezelf. Je laat 

eerst je dochter nadenken over alternatief gedrag.  

Stel de vraag zo open mogelijk: Wat kan je de volgende keer doen als je 

je zo voelt?  

Soms noemen kinderen absurde alternatieven. Dan sla ik de televisie 

kapot. Dat is een manier om emoties te uiten. Kennelijk moet er nog 

boosheid uit. Reageer er rustig op en stimuleer je kind meer 

alternatieven te bedenken. Ze hoeven niet realistisch te zijn. Het eerste 

doel is het denkproces op gang te brengen. Zoveel mogelijk oplossingen 

verzinnen zou een automatisme moeten worden. Een mooie visuele 

methode is een mindmap maken. Teken in het midden een cirkel met 

het ‘probleem’ en schrijf daaromheen in cirkels alle mogelijke 

oplossingen. 

Benoem vervolgens nogmaals de stappen Begrijp, Accepteer, Begrens: Ik 

begrijp dat je boos en teleurgesteld bent als je niet op de iPad mag als je 

je daar zo op verheugd hebt. Je mag ook boos zijn. Maar je mag niet de 

kat schoppen. 
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Stel daarna weer dezelfde vraag: Wat ga je de volgende keer doen als je 

zo boos en teleurgesteld bent? Deze keer ga je wel bespreken wat 

realistisch is en hoe jullie ervoor kunnen zorgen dat het daadwerkelijk 

gebeurt. 

Als ik mij zo voel: Dan ga ik dit doen: 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

In les 12 hebben jullie opgeschreven welke signalen van overprikkeling 

aanleiding zijn tot actie. Daarbij hebben jullie gekeken wat de ouders 

kunnen doen en wat het kind zelf doet. Ook hier kan je vragen hoe jij het 

voor je kind makkelijker kan maken. Laat echter de verantwoordelijkheid 

bij het kind zelf. Als jij de verantwoordelijkheid op je neemt om in te 

grijpen, leert het kind niet zelf zijn sensitiviteit te hanteren. Bovendien 

wordt het afhankelijk van jou én kan het jou als schuldige aanwijzen als 

het mis gaat. Als je kind zelf de verantwoordelijkheid heeft op tijd rust te 

nemen, leert het reageren op de eigen signalen. In het begin heeft het 

jouw hulp waarschijnlijk nog nodig. Je kunt dan afspreken dat jij hem 

wijst op signalen dat hij moe is. Hij blijft er verantwoordelijk voor dat hij 

er iets mee doet. In het begin zal dat niet soepel gaan. Maar probeer het 

te zien als een leerproces. Je kind is bezig een balans te vinden.  

Evalueer de volgende keer wat er beter kan. Was de gekozen oplossing 

goed, maar kan de uitvoering ervan beter? Of moeten we toch een 

andere oplossing kiezen? Laat je kind zoeken naar de oplossing die bij 

hem past. Natuurlijk voor zover die binnen jullie regels past. Jij bepaalt 

de grenzen. Stel je ondersteunend op in zijn leerproces zodat je kind 

steeds meer zelf kan. 

Met deze aanpak neem je dus voor lief dat het niet altijd soepel loopt, 

dat je kind soms uitbarst in woede of tranen, dat het doet wat híj kiest. 

Maar je wint ermee dat het zelf leert omgaan met de vraagstukken die 

op zijn pad komen en de signalen die zijn gevoeligheid hem geven. 

Daardoor wordt hij zelfstandiger en leert hij zijn verantwoordelijkheid te 

nemen. 

Bijvoorbeeld. Je dochter geeft aan dat ze de volgende keer naar haar kamer gaat als ze 

weer zo teleurgesteld en boos is. De eerstvolgende keer lukt dat echter niet en de kat 

moet het weer ontgelden. Jullie spreken af dat jij haar de volgende keer herinnert aan 

haar voornemen. De eerste keer gaat ze mokkend naar boven (maar komt een stuk 

opgeruimder naar beneden). Na een aantal keer heeft ze de herinnering van jou niet 

meer nodig en loopt ze zelf naar boven als het haar teveel wordt. Ze ervaart haar kamer 

als een toevluchtsoord en de sfeer is veel ontspannener geworden. 

In de onderstaande tabel kan je de afspraken vastleggen (en eventueel 

ophangen). Geef eerst de situatie aan. Dat kan zijn een gebeurtenis (als 

ik ga stampvoeten), een vast moment (als ik uit school kom) of een 

gevoel (als ik me boos voel). 

Schrijf vervolgens op wat het nieuwe gedrag wordt. Dat kan bijvoorbeeld 

fysiek of emotioneel ontladen zijn, ontspanning/rust zoeken of uit de 

ruimte gaan. Beschrijf het zo concreet mogelijk. 

Daarachter schrijf je op welke manier jullie als ouder ondersteunen. Is 

een herinnering voldoende? Is dwingender actie noodzakelijk? Of is 

alleen een knuffel genoeg? 

In de laatste kolom kan je helpende gedachtes opschrijven (zie les 16). 
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Situatie:  Dan doe ik: Ouders doen: Helpende 
gedachtes/gevoelens/gedrag 
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16 Faalangst 
 

Faalangst is de angst dat je niet voldoet aan de gestelde verwachtingen. 

De crux ligt in de ‘gestelde verwachtingen’. Welke verwachtingen ervaart 

je kind of denkt hij dat er worden gesteld? 

Jonge kinderen hebben nauwelijks last van faalangst. Dat komt doordat zij 

zich nog nauwelijks bewust zijn van de verwachtingen. Op het moment dat 

een kind leert reflecteren, leert kijken naar zichzelf in relatie tot anderen, 

kan het faalangst ontwikkelen. Uit mijn eigen onderzoek onder 750 

kinderen, blijkt dat vanaf 4 jaar ongeveer 60% van de hoogsensitieve 

kinderen kampt met faalangst (onder alle kinderen is dat ongeveer 10%). 

 

Waarom komt faalangst vaker voor bij hoogsensitieve kinderen?  

In de eerste plaats voelen zij makkelijk verwachtingen van anderen aan.  

In de tweede plaats omdat zij intens verwerken wat die informatie 

betekent en de optimale optie zoeken. Ze willen graag het goede doen. Dat 

houdt ook in: voldoen aan verwachtingen.  

Kinderen met faalangst vermijden liever een taak als ze vermoeden niet te 

kunnen voldoen aan de verwachtingen. Ook daarin staan hoogsensitieve 

kinderen op achterstand. Zij overzien, door hun intense verwerking, alle 

consequenties van een actie en concluderen daardoor sneller dat de taak 

niet zal lukken.  

Een hoogsensitief én hoogbegaafd kind kan faalangst ontwikkelen omdat 

het niet ervaart dat fouten maken hoort bij leren. Omdat het leren hen 

                                                           
1 Stotteren wordt genoemd als een vorm van sociale faalangst. 

makkelijk af gaat, zien ze fouten als teken dat ze iets niet kunnen én dus 

beter niet meer kunnen doen. 

Er zijn drie soorten faalangst: 

- Motorische faalangst: angst te falen bij sportieve prestaties; 

- Cognitieve faalangst: angst niet goed genoeg te presteren op 

school; 

- Sociale faalangst: angst niet te voldoen aan de normen van de 

sociale groep1.  

Op welke gebieden heeft jouw kind vooral last van faalangst? 

 

 

 

Vijf aanwijzingen om faalangst te verminderen: 

 Heb begrip voor de angst van je kind. Als je de angsten wegwuift 

voelt je kind zich niet serieus genomen en vertoont het meer 

weerstand. Begrip uiten helpt je kind ook zichzelf te begrijpen; 

 Praat over wat fout kan gaan en hoe daarmee om te gaan. Dit voelt 

wellicht tegennatuurlijk omdat je je kind niet wilt ‘bezwaren’ met 

alle risico’s. Echter, dit heeft zij allang zelf bedacht. Door er over te 

praten  worden ze vaak minder groot. Bespreek ook wat het kan 

doen of zeggen. Dit geeft houvast. Zo leert je kind te denken in 
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oplossingen en wordt het steeds vaardiger in het omgaan met 

tegenslagen; 

 Leg niet teveel nadruk op prestaties. Je kind wil immers alles in één 

keer goed doen. Het moet juist leren dat het fouten mag maken. 

Praat met je kind dus meer over ‘proberen’, ‘oefenen’, ‘leren’ en 

‘bekijken’, dan over de resultaten die het moet opleveren. Als je 

kind een nieuwe activiteit ondernomen heeft, prijs dan vooral de 

poging en hoe hij of zij het heeft aangepakt. Dit stimuleert ook een 

growth mindset (zie les 15); 

 Benoem de voordelen van iets proberen. De angst om het niet 

goed te doen kan de voordelen van de activiteit overschaduwen. 

Beschrijf voordelen zonder dat je kind dit als dwang ervaart om 

deel te nemen. Benoem wat het kind kan verwachten, wie er zijn, 

wat je zelf gezellig lijkt en vraag wat je kind er leuk aan zou kunnen 

vinden. Daardoor bedenkt het kind zelf ook voordelen en komt het 

in een andere gedachtestroom; 

 Geef je kind invloed op hoe hij of zij het wil proberen. Je kind 

ervaart meer controle als het zelf de voorwaarden kan bepalen. 

Vraag wat het nodig heeft om de nieuwe activiteit toch te 

proberen. Sommige kinderen willen eerst kijken, dat jij er bij blijft, 

of dat de knuffel mee mag.  

 

De cirkel doorbreken 

Faalangst blijft vaak in stand door de gedachten die je kind heeft. Die 

gedachten leiden namelijk tot vervelende gevoelens. En die gevoelens 

vervolgens weer tot ineffectief gedrag. 

Als je kind denkt dat het geen spreekbeurt kan houden, omdat het niet 

goed kan vertellen en dat anderen haar uit zullen lachen (gedachten), zal 

ze zich onzeker, gespannen, zenuwachtig voelen of zich schamen (gevoel). 

Ze staat dan als een bang muisje voor de klas, durft niet naar haar 

klasgenoten te kijken en vergeet misschien zelfs haar tekst (gedrag). Haar 

verwachting van een slechte spreekbeurt komt dus uit. 
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Deze cirkel kan je doorbreken op alle drie punten; je kunt je gedachten 

veranderen, je gevoelens, maar ook je gedrag. 

De zogenaamde ‘helpende gedachten’ geven je kind een boost om iets toch 

te doen. In plaats van de gedachte ‘Ik ben slecht in spreekbeurten’ kan je 

kind denken: ‘Als ik mijn best doe, is dat goed genoeg’, of ‘Het gaat elke 

keer iets beter’ of ‘Ik zet door ook als ik iets moeilijk vind’. Dat zijn allemaal 

uitspraken die een growth mindset stimuleren. Door die mindset kijken 

kinderen anders aan tegen moeilijke taken. 

Je kunt ook ‘helpende gevoelens’ inzetten. Voor sommige kinderen is het 

makkelijker om hun gevoel te veranderen dan hun gedachten. Welk gevoel 

zouden ze willen hebben als ze daar staan? In plaats van onzeker en 

zenuwachtig, bijvoorbeeld zeker en ontspannen. Vervolgens kun je deze 

gevoelens oproepen voorafgaand aan de spreekbeurt. Bijvoorbeeld door 

te denken aan een situatie waarin je je ontspannen en zeker voelde. 

Tot slot kun je ‘helpend gedrag’ aanleren. Vanuit de theoretische stroming 

NLP2 is bekend dat kleine veranderingen in gedrag grote effecten kunnen 

hebben. Ga maar eens goed rechtop zitten met je schouders naar achter 

en omlaag. Voel hoe je je voelt. En zak vervolgens eens helemaal in met je 

schouders naar voren en wat opgetrokken. Voel je hoe anders je je dan 

voelt? Je kan bijvoorbeeld je kind leren om ‘rechtop te staan’ bij een 

spreekbeurt. Ook kan je metaforen gebruiken zoals  ‘sterk staan als een 

rots’, ‘ontspannen zijn als een lachend zonnetje’. Ook erg effectief is als je 

je kind zich laat inleven in iets waar hij erg goed in is. Laat hem spelen hoe 

hij zich dan gedraagt. Probeer vervolgens dat gedrag te vertonen in de 

moeilijke situatie. 

 

                                                           
2 Neuro Linguïstisch Programmeren 

Maak kaartjes van datgene wat jouw kind het beste helpt (zie ook les 17) 

of noteer het in de tabel van les 15. 

 

Onthouden over faalangst van mijn kind 

Mijn kind is vooral faalangstig op dit terrein: 

 

Deze dingen kan ik doen om mijn kind te helpen: 

 

 

Deze dingen kan mijn kind leren om anders aan te kijken tegen de taken 

die hij moet doen:  
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17 Genieten van sensitiviteit 
 

Uit de lessen van deze training zou je de conclusie kunnen trekken dat 

hoogsensitiviteit alleen problemen oplevert. Dat is natuurlijk niet zo. In 

deze les daarom aandacht voor de mooie kanten van sensitiviteit. 

1. Gevoeligheid voor prikkels levert een schat aan informatie. In de 

eerste les heb je genoteerd voor welke prikkels je kind gevoelig is. 

Vaak levert dat last op. Maar je kunt het ook zien als informatie 

waar je je voordeel mee kunt doen. Gevoeligheid voor geluid 

betekent vaak dat je ook zachte geluiden kunt horen en daardoor 

eerder onheil signaleert. Gevoeligheid voor sfeer, betekent dat je 

het merkt als anderen niet goed in hun vel zitten, waardoor je 

anderen op hun gemak kunt stellen.  

Pak de tabel van pagina 8 er nog eens bij en schrijf de 

gevoeligheden over en noteer de positieve kanten. 

 

Mijn kind is gevoelig voor: Positief hieraan is: 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

2. Intense verwerking betekent inzicht in het grote geheel. De intense 

verwerking die hoort bij de sensitiviteit van je kind betekent dat hij 

eindeloos na kan denken over wat een goede beslissing is, over 

zichzelf, over onrecht en over wat anderen van hem denken. Het 

geeft hem echter ook de vermogens om veel informatie aan elkaar 

te verbinden, om consequenties te overzien en met creatieve 

oplossingen te komen. Ook kan hij heel intuïtief denken of 

sociaal/maatschappelijk betrokken zijn. 

Wat zijn de mooie kanten aan de manier van denken van jouw 

kind? Noteer ze hieronder. 

 

Mijn kind denkt prachtig, namelijk: 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Leer je kind dat zijn gevoelige karakter een kwaliteit is. Het is mooi dat hij 

zoveel voelt en denkt. Hoe kan hij daar het beste mee omgaan? 

Dus in plaats van de nadruk leggen op de last van zijn gevoeligheden, leg je 

de nadruk op het zoeken naar de manier om er het beste uit te halen. 

Daarbij kan je ook een growth mindset goed gebruiken. 
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Bewust stilstaan bij de mooie dingen, bevordert je opmerkzaam voor al dat 

goed is. Het helpt je bovendien ontspannen en genieten van het moment. 

Vooral voor hoogsensitieve kinderen, die soms erg in hun hoofd zitten, zijn 

dit belangrijke voordelen. 

Aan de andere kant is het ook belangrijk dat het negatieve er mag zijn. De 

emotionele belevingswereld van hoogsensitieve kinderen bevat vele 

emoties. Als ze een deel daarvan moeten onderdrukken kost dat veel 

energie en kan dat er bovendien toe leiden dat ze zichzelf vooroordelen om 

hun ‘slechte’ gevoelens. 

Les 9 besprak het belang van het uiten van emoties. Hoe meer kinderen 

hun emoties kunnen herkennen en uiten, des te minder de emotionele 

rijkdom hen ‘verzwaart’.  

 

Oefening: Mooie dingen van het leven koesteren 

Neem een moment om op te schrijven hoe de dag of week beleefd is. Voor 

elke gebeurtenis of gevoel neem je een nieuw papiertje. Alles mag 

opgeschreven. Ook de negatieve dingen. Laat je kind schrijven zolang het 

wil. Als het helemaal geen positieve dingen kan herinneren, doe je een 

aantal suggesties.  

Pak dan één voor één de mooie momenten. Sta bij elk moment nog even 

stil. En doe ze in een speciale bus, doos of fles. Sta eventueel ook stil bij het 

gevoel dat deze fijne gebeurtenissen oproepen (dat kan vooral handig zijn 

als je kind graag werkt met helpende gevoelens uit les 16). 

Pak daarna één voor één de negatieve briefjes. Zat hier ook iets positiefs 

aan? Heeft je kind bijvoorbeeld niet opgegeven? Heeft ze er iets van 

geleerd? Misschien alleen hoe het niet moet, maar dat is ook een stap in 

haar groeiproces. Schrijf elk positief ding op een nieuw briefje en doe dat 

ook in de doos. Alle negatieve briefjes mag je kind daarna verfrommelen 

en weg gooien. 

Als je kind te oud hiervoor is, kan hij of zij dat ook in een dagboekje doen. 

Bijvoorbeeld door twee kolommen te maken: één voor de leuke dingen en 

één voor de nare. Na de tweede ronde kunnen de punten uit de tweede 

kolom doorgestreept worden. 

Om tot helpende gedachten/gevoelens/gedrag te komen kan je nogmaals 

alle punten bij langs gaan en op nieuwe briefjes schrijven wat voor kwaliteit 

je kind heeft. Bijvoorbeeld: Ik kan goed helpen / Ik ben heel vrolijk / Ik kan 

goed oefenen. Schrijf dit op briefjes met een afwijkende kleur zodat je ze 

gemakkelijk kan herkennen. Op lastige momenten pak je deze erbij. Toen 

dacht/voelde/gedroeg je kind zich zo. Kan hij dat nu misschien in deze 

lastige situatie gebruiken? 

 

Oefening: mooie dingen opmerken 

Een manier om meer bezig te zijn met de mooie dingen is met je kind een 

spelletje te spelen wie het meeste mooie dingen ziet. Bijvoorbeeld tijdens 

een wandeling, in de tuin of in huis. Het is verrassend te zien welke details 

je kind opmerkt. 

 

Oefening: Zintuigen trainen 

Mindfulness oefeningen zijn voor veel hoogsensitieve personen prettig 

omdat ze wat rust brengen in het drukke hoofd. Deze oefening is heeft 

hetzelfde doel: het denken verminderen en meer ervaren wat er in je lijf 

gebeurt. 
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Ga rustig zitten (op de vloer, de bank of een stoel) en doe je ogen dicht. Ga 

dan langzaam één voor één je zintuigen af en merk op wat er binnenkomt. 

Wat hoor je? Wat ruik je? Wat voel je met je lijf?  

Je kunt ook rozijntjes in een bakje doen en je kind die met de ogen dicht 

laten voelen, ruiken en proeven. Hierdoor focussen ze zich op hun 

zintuigelijke ervaringen. 

Sommige hoogsensitieve kinderen heb zo’n scherp gehoor dat ze bij deze 

oefening van slag raken van alles wat ze horen. Vraag dan of ze in 

gedachten een bescherming over hun oren kunnen doen; een muts, een 

helm, een bubbel of wat ze maar willen. Laat hen uitproberen of ze zelf 

kunnen beïnvloeden hoeveel en hoe hard ze geluid horen. Dit kan hen ook 

helpen in de klas bij het concentreren. Dit kan je ook met andere zintuigen 

doen. Het visualiseren van bescherming van de zintuigen heeft bij veel 

kinderen een groot effect. 

 


