Training Begrijp & Begeleid
Het BABA-model© is de leidraad voor deze training. Het BABA-model©
ondersteunt ouders in de opvoeding van hun hoogsensitieve kind. Het
helpt lastige situaties overzichtelijker en hanteerbaarder te maken. De
kleuren in de tabel komen overeen met de onderstaande fasen:
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Training Begrijp & Begeleid
0 Hoogsensitiviteit en opbouw training
Hoogsensitiviteit = gevoeligheid voor prikkels + intense verwerking

De hersenen en het zenuwstelsel van mensen die hoogsensitief zijn
werken anders. In de eerste plaats komen veel meer prikkels binnen. In
de tweede plaats worden die prikkels diepgaander verwerkt.
Deze eigenschap komt onder 15 tot 20 % van de mensen voor. Ook bij
veel diersoorten is ontdekt dat er een groepje is die veel oplettender en
voorzichtiger is dan de anderen.
Als je hoogsensitief bent, signaleer je veel. Bijvoorbeeld stemmingen van
anderen, geuren, details of groepsdynamiek. Al die informatie analyseer
je op risico’s. Hoogsensitieve mensen denken na tot ze de best mogelijke
oplossing hebben gevonden.
Een prachtige eigenschap dus. Maar er kleven ook wat nadelen aan.
Doordat je zoveel oppikt, raak je makkelijk overspoeld. Je bent dus
eerder moe en sneller geëmotioneerd of boos. Sommige omgevingen
zijn te overweldigend voor je. Grote, drukke evenementen of feesten
bijvoorbeeld. Door je intense verwerking heeft je hoofd de neiging
overuren te maken. Je kan daardoor eindeloos aan het piekeren blijven,
lang doen over beslissen en zeer kritisch worden. Je goedheid voor
anderen kan daarnaast doorslaan in verwaarlozing van jezelf.

Toelichting op de training
Hoogsensitieve kinderen raken sneller overprikkeld door hun
gevoeligheid. Op school krijgen ze bijvoorbeeld heel veel prikkels te
verwerken; zoals geluiden, geuren en onderlinge strubbelingen.
Sommige kinderen uiten dat op school in slechte concentratie of boze
buien. Andere kinderen gedragen zich voorbeeldig op school, maar
ontladen zich thuis.
Ook ’s ochtends en bij het naar bed gaan ervaren ouders vaak problemen
met hun hoogsensitieve kind. Het luistert niet, treuzelt, stelt eindeloos
vragen of is ontroostbaar verdrietig.
De ‘standaard-aanpak’ van streng en consequent zijn, werkt slecht. Een
gevoelig kind raakt al zo van slag door een stemverheffing dat de
boodschap helemaal niet meer over komt.
Het BABA-model heb ik ontwikkeld om ouders ondersteuning te geven
in de opvoeding van hun hoogsensitieve kind. Het helpt in contact te
blijven met je kind én duidelijke grenzen aan te geven. Maar belangrijker:
het helpt je kind zelf vaardigheden te ontwikkelen om zich staande te
houden in deze overweldigende wereld.
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De stappen van de BABA-methode© zijn:
1. Begrijp. Heb begrip voor de achtergrond van het gedrag van je
kind. Begrip van de ouder helpt het kind uit de complexe
gevoelens te komen die hem in zijn greep houdt. Met name de
onmacht en het schuldgevoel worden geneutraliseerd als je zegt
dat je begrijpt dat het kind boos is. Fysiek zorgt het ervoor dat
de stresshormonen dalen. Dat voorkomt verdere escalatie. Op
emotioneel niveau zorgt begrip voor verbinding. Dat helpt dat
het corrigeren (in stap 3) beter binnen komt. Tot slot helpt de
stap ‘begrijpen’ ook dat je kind zichzelf leert begrijpen.
Hoogsensitieve kinderen hebben vaak heftige emoties die ze zelf
niet altijd snappen. Kinderen die inzicht hebben in hun emoties
voelen meer controle over hun leven. Dat helpt overprikkeling
voorkomen;
2. Accepteer. Accepteer dat de gevoelens van je kind er zijn. Je kind
mag boos zijn. Alleen de manier waarop hij of zij het uit, is soms
niet acceptabel. Je kind leert hiervan dat zijn gevoelens niet
slecht zijn. Als je kind de conclusie trekt dat bepaalde gevoelens
er niet mogen zijn, kan het zichzelf gaan veroordelen als hij ze
toch voelt. Het kan denken dat het ‘slecht’ is en zich gaan
schamen voor zichzelf. De emotie schaamte is schadelijk, omdat
het je passief maakt en je een minderwaardigheidsgevoel geeft.
Schaamte voor het karakter voorkom je met accepteren van de
gevoelens van je kind. Zo leert het zichzelf ook te accepteren.
Dat heeft bovendien als effect dat zijn kritische innerlijke stem
wat minder wordt;
3. Begrens. Het kind moet weten welk gedrag niet acceptabel is.
Grenzen stellen geeft elk kind een veilig gevoel. Benoem
duidelijk wat de regels zijn. Let goed op je bewoordingen. “Doe

normaal” is geen duidelijke instructie. Een kind weet niet wat je
daarmee bedoelt en dat verergert het gevoel van onmacht.
Benoem de regel zonder stemverheffing. Harde of boze
stemmen versterken de emoties en leiden vaak tot
overprikkeling.

4. Alternatieven. Bespreek samen met je kind wat het de volgende
keer kan doen als het zich boos of gefrustreerd voelt. Door dit
regelmatig te stimuleren vergroot je de zelfredzaamheid. Deze
laatste stap is heel belangrijk in het doorbreken van patronen.
Op het moment dat een kind overprikkeld is, kan het niet meer
bewust denken en komen jouw instructies nauwelijks binnen.
Door iedere keer alternatieven te bespreken, krijgt het toch de
mogelijkheid om te veranderen. De vaardigheid zelf problemen
te kunnen oplossen zal hem in het latere leven nog veel profijt
opleveren.
In deze training Begrijp & Begeleid komen alle stappen van het model
aan bod in heldere lessen met duidelijke opdrachten. In de
inhoudsopgave is te zien welke les bij welke stap uit het model hoort.
De eerste lessen zijn vooral bedoeld om inzicht te krijgen. Algemene tips
werken naar mijn idee maar beperkt. Veel meer succes hebben
veranderingen die echt zijn toegespitst op jullie situatie. De laatste lessen
bevatten dan ook pas opdrachten om het echt anders aan te pakken. Dan
is alle relevante informatie namelijk in kaart gebracht. Je kent je kind, en
minstens zo belangrijk, jezelf als opvoeder. Je weet wat je wilt bereiken
en hoe je dat voor jouw kind in die situatie zou kunnen bereiken.
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Het BABA-model is een afgeleide van het Z-kwadrant voor
Hoogsensitiviteit ©.
Dat is ontwikkeld om hoogsensitieve personen weer terug te brengen
naar hun ZELF. De stappen die daarin belangrijk zijn: Notie van het Zelf,
Acceptatie van het Zelf, Oriëntatie op het Zelf en Activatie van het Zelf.
Kinderen kunnen deze stappen nog niet zelf zetten. Ouders zijn de
belangrijkste personen in het leven van een hoogsensitief kind in het
leren omgaan met hun eigenschap. Tegelijkertijd is de manier van
opvoeden bepalend voor de mate van profijt of last die een hoogsensitief
persoon later in het leven ervaart.1 Het BABA-model © helpt dus ouders
én het hoogsensitieve kind.

Z-kwadrant voor Hoogsensitiviteit©

1

Aron, E. (2010), Hoogsensitieve personen & psychotherapie, Arbeiderspers,
Amsterdam.
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Les 1. Prikkelgevoeligheid
Hoogsensitiviteit is dus gevoeligheid voor prikkels en intense verwerking
daarvan.
Zicht op de sensitiviteit van je kind helpt je beter te herkennen wat er
gebeurt als je kind boos of verdrietig wordt.
Het hoofddoel van de eerste lessen is je kind beter te leren begrijpen. In
les 1 komt de gevoeligheid voor prikkels aan bod. In les 2 de intense
verwerking. Als je meer kinderen hebt die hoogsensitief zijn, maak dan
voor elk kind apart de oefeningen.
Hieronder staan de vier soorten prikkels waar je gevoelig voor kunt zijn.
Kruis aan voor welke prikkels je kind
gevoelig is.
Een kind dat fysiek gevoelig is, raakt
snel overweldigd door licht, geuren
en geluid.
fysieke prikkels
o
o
o
o

o
o
o
o
o
o

Gevoelig voor harde geluiden
Gevoelig voor fel licht
Een sterk reukvermogen
Snel geïrriteerde huid (door
kledingmerkjes, ruwe stoffen,
naden in kleding)
Niet nat of vies willen worden
Allergieën of eczeem
Goed ontwikkeld smaakvermogen
Niet tegen sterke smaken kunnen
Weinig eten lusten
Gevoelig voor pijn

Ze voelen de kleinste dingen op hun
huid (labels, schaafwondjes etc.) en
kunnen dat moeilijk negeren.

emotionele gevoeligheid
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Een kind dat emotioneel gevoelig is,
voelt andere mensen goed aan en
neemt soms zelfs emoties van
anderen over.

Gevoelig voor stemming/sfeer
Gevoelig voor verwachtingen van
anderen
Leed van anderen aantrekken
Snel huilen
Aanpassen aan wensen van
vriendjes
Makkelijk kunnen inleven in
anderen
Kunnen inleven in dieren
Fantasie-vriendjes hebben
Spiritueel: geesten zien
Spiritueel: contact met overledenen
Spiritueel: anders
Dagdromen
Veel of intens dromen

De emoties van je kind zijn
complexer en intenser dan bij
andere kinderen. Als ze die niet
uiten, kunnen klachten als buik- en
hoofdpijn ontstaan.
Sommige kinderen vangen ook
spirituele energieën op. De mate en
vorm varieert.
De positieve kant is dat je kind
begaan is met anderen en hun
standpunt kan begrijpen.

De positieve kant ervan is dat ze
uitstekend kunnen aanvoelen wat
goed is voor hun lichaam (bv
voeding) en subtiele veranderingen
feilloos opmerken.
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prikkels in nieuwe situaties

prikkels in sociale situaties

o
o
o

o
o

o
o
o
o

Eerst een nieuwe situatie observeren alvorens deel te nemen
Kan niet goed tegen grote veranderingen
Kan niet goed tegen veranderingen in dagritme (zoals eerder/later
eten)
Kan niet goed omgaan met bijzondere activiteiten (sportdag etc.)
Moeilijk accepteren als dag anders loopt dan gedacht
Zie kleine veranderingen in interieur of uiterlijk
Schrikt snel van onverwachte gebeurtenissen

o
o
o
o

Een kind dat gevoelig is voor prikkels uit
nieuwe situaties, heeft veel tijd nodig om te
wennen. Het verwerkt eerst alle details in een
nieuwe omgeving, voordat het deelneemt.
Een kind kan zich overdonderd voelen als er
teveel verandert. Dan ervaart het geen
controle meer en kan dan star overkomen.
Maar als een verandering goed wordt
aangekondigd, gaat het makkelijker.

o
o
o

Moet bij bezoek eerst wennen
Moet ook op opa/oma steeds
wennen
Houdt er niet van als alle
aandacht op hem gericht is
Houdt er niet van als iemand
op de vingers kijkt
Wil liever ook geen positieve
aandacht in de groep
Vindt het vervelend als
iemand anders in de groep
veel aandacht vraagt
Prikt door onecht gedrag heen
Raakt makkelijk overweldigd
in een grote groep mensen
Heeft graag alle aandacht in
een groep, maar het put
hem/haar ook uit (=extravert)

Een kind dat gevoelig is in sociale
situaties, raakt snel overweldigd door
groepen mensen.
Als je kind introvert is, dan houdt het
helemaal niet van aandacht in een groep.
Als de aandacht op je kind gericht is,
komt het minder goed uit zijn woorden
en lijkt het minder te kunnen.
Als je kind extravert is, vindt het
aandacht in een groep wel prettig. Je
kind krijgt energie van andere mensen,
maar door alle prikkels is het ook snel
uitgeput en kan dan ineens boos worden.
Als je kind goed kan omgaan met zijn
gevoeligheid, leidt de aandacht van
anderen hem niet meer af van wat hij
zelf wil doen.

De positieve kant is dat je kind zeer
opmerkzaam is. Bovendien neemt het vaste
structuren serieus.
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Oefening: Gevoeligheid voor prikkels
Vat in onderstaande tabel samen waar je kind het meest gevoelig voor
is. Maak voor elk kind een aparte tabel.
In welke situaties merk je de gevoeligheid?
Bv. Mijn kind is gevoelig voor geuren, dat merk ik tijdens het eten en als we op bezoek
gaan bij mensen met huisdieren en als hij naar een vreemd toilet moet. Ook merk ik het
tijdens sporttoernooien waar veel zwetende mensen bij elkaar zijn.

…………… is gevoelig voor:

In deze situaties:
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Les 2 Intense verwerking
Intense verwerking is het analyseren van informatie op risico’s en
gevolgen en het bepalen van de beste actie.
Elaine Aron, pionier van onderzoek op het terrein van hoogsensitiviteit,
noemt dit het stop-en-check systeem. Een hoogsensitief persoon stopt
bij de situatie die zich voordoet en checkt welke informatie er allemaal
binnen komt.
Vervolgens treedt de, wat ik noem, optimale-optie-ambitie in werking.
Een hoogsensitief persoon analyseert net zo lang tot de beste optie
ontdekt is.
De positieve kanten van intense verwerking zijn dat een hoogsensitief
persoon grote hoeveelheden informatie kan overzien en met elkaar in
verband kan brengen. Daarin ook rekening houdt met effecten op
andere mensen. En het bovendien graag goed wil doen.
De nadelen van dit verwerkingssysteem is dat het moeilijk uit te zetten
is. Eindeloos piekeren komt veel voor en elke beslissing wordt in twijfel
getrokken. Die kritisch blik geldt zowel naar anderen als naar zichzelf.
Zelfkritiek kan leiden tot een lage dosis zelfvertrouwen.

Kenmerken van intense verwerking
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Sterk rechtvaardigheidsgevoel
Bezig zijn met levensvragen (waarom doen we
dingen zo?)
Bezig zijn met/vragen stellen over de dood
Duidelijk idee over vriendschappen
Kijkt liever niet naar tv-programma's die geweld of
(dieren)mishandeling vertonen
Alles goed willen doen
Perfectionistisch
Faalangstig
Weinig zelfvertrouwen
Onzeker over eigen persoon
Onzeker over eigen kunnen
Bij testen te moeilijk denken en daardoor fouten
maken
Gaat heel erg op in een verhaal (in boek of film)
Blokkeren als er teveel keus is
Lang nadenken over een vraag/beslissing
Wijze inzichten (voor de leeftijd)
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Oefening: Intense verwerking
Een kind met een sterke intense verwerking is
altijd druk in zijn/haar hoofd.
Een sterk rechtvaardigheidsgevoel is
karakteristiek voor deze kinderen: het moet
eerlijk zijn. Ze springen ook in de bres voor
andere kinderen.
Het kind verbindt informatie met elkaar, wat je
merkt in de vragen die ze stellen, de wijze
opmerkingen die ze maken of de slimme
oplossingen die ze bedenken.
Het goed willen doen, kan soms zo zwaar
drukken op een kind dat het faalangst krijgt en
gaat denken dat het zelf niet goed genoeg is.

Intense verwerking is moeilijker te herkennen bij je kind dan
gevoeligheid voor prikkels. Herken je niet direct de intense verwerking
let dan de komende week eens extra op hoe je kind beslissingen neemt.
Vul in de onderstaande tabel in welke elementen van intense verwerking
je herkent en in welke situaties die zich voordoen. Maak voor elk kind
een eigen tabel als je meerdere hoogsensitieve kinderen hebt.
Bv. ik herken bij mijn kind het lang doen over beslissingen, vooral ’s ochtends als ik vraag
welk beleg op brood moet, als ik vraag welke trui hij aan wil, of als hij drinken mag kiezen
als we op bezoek zijn.

…………….. heeft deze uitingen van In deze situaties:
intense verwerking:

De positieve kant van intense verwerking is dat je
kind verbanden kan zien en creatief kan denken.
Of dat ook daadwerkelijk lukt, wordt bepaald
door hoe goed hij/zij met de nadelen van
hoogsensitiviteit kan omgaan.
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Heeft je kind een intens verwerkingssyteem en is het gevoelig voor
verschillende soorten prikkels, dan is je kind hoogsensitief.
Let echter op: hoogsensitiviteit is geen diagnose2. De eigenschap is niet
onomstotelijk vast te stellen. Hoe het zich uit, hangt af van andere
eigenschappen (zie ook les 3) en van je ervaringen en je omgeving.
Vaststellen of er wel of niet sprake is van hoogsensitiviteit is niet zo heel
belangrijk. Belangrijker is dat kennis over hoogsensitiviteit je verder kan
helpen kanten van het karakter van je kind hanteerbaar te maken. Lessen
1 en 2 helpen wel te bepalen of er waarschijnlijk sprake is van
hoogsensitiviteit. Is je kind gevoelig voor verschillende soorten prikkels
en heeft een sterk stop-en-check-systeem en een sterke optimale-optieambitie? Dan is het waarschijnlijk hoogsensitief.
Herken je het intense verwerkingssysteem niet bij je kind - ook al herken
je wel een aantal van de genoemde punten - dan is het de vraag of je
kind hoogsensitief is. Juist de intense verwerking is het meest
onderscheidende kenmerk van hoogsensitieve mensen.3

2

AD(H)D en ASS (autisme) zijn dat bijvoorbeeld wel.

3

Mensen met autisme zijn bijvoorbeeld ook gevoelig voor fysieke prikkels.
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Les 3 Andere eigenschappen
Hoogsensitiviteit is een eigenschap.
Je wordt ermee geboren. Maar hoe het zich uit hangt af van andere
eigenschappen en je levenservaringen en –omstandigheden.
Hoogsensitiviteit verschilt daarmee van bijvoorbeeld autisme of ADHD.
Dat noemt men diagnoses. Hoogsensitiviteit is een eigenschap.
De kern van hoogsensitiviteit is oppikken van veel prikkels en het
verwerkingssysteem dat gericht is op analyseren en in één keer goed
doen.
Sommige eigenschappen kunnen de hoogsensitieve aard van je kind
versterken, andere dempen het. Ik beschrijf hier een aantal
eigenschappen. De stellingen geven een indicatie op basis waarvan je
zelf kunt inschatten in hoeverre die eigenschap op jouw kind van
toepassing is.

Introvert- extravert
In het dagelijks spraakgebruik gebruiken we de term extravert vaak voor
mensen die makkelijk sociale contacten leggen, die geliefd zijn en graag
in de belangstelling staan. Introvert noemen we mensen die verlegen
zijn. Dit is echter niet de definitie zoals die in de psychologie gebruikt
wordt.
In de psychologie wordt het verschil tussen introversie en extraversie
beschreven op basis waarvan een persoon energie krijgt. Een introvert
persoon krijgt nieuwe energie door zich te richten op zichzelf en zijn
innerlijke belevingswereld. Een extravert persoon krijgt energie uit de
interactie met anderen. Diegene vindt het prettig zich onder de mensen
te begeven.
Wat vindt jouw kind prettig om te doen als hij moe is? Wil het dan alleen
spelen of zoekt het juist andere kinderen op? Als een kind overprikkeld
raakt, heeft het altijd rust nodig, ook extraverte kinderen. Het gaat dus
om de fase daarvoor.
Je kunt je ook afvragen of je kind graag vertelt in een groep. De kinderen
die vooral vertellen als je met hen alleen bent, zijn introvert, de kinderen
die veel praten en delen met wie maar in de buurt is, zijn eerder
extravert.
Aron gebruikt in haar onderzoek de volgende twee stellingen in het
onderscheid tussen introversie en extraversie.
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De stellingen m.b.t. introversie/extraversie4
-

-

Vindt je kind het prettig om niet meer dan een paar goede
vrienden te hebben (in plaats van een uitgebreide
vriendenkring)?
Spreekt je kind liever af met één of twee vrienden (in plaats van
met een grote groep)?

Als je beide stellingen met ja hebt beantwoord, dan ben is je kind
waarschijnlijk introvert. Ongeveer 70% van de hoogsensitieve personen
is introvert. Van alle mensen is dat ongeveer een derde. Dat betekent
dat introverte mensen in de minderheid zijn in de samenleving en
oververtegenwoordigd onder hoogsensitieve mensen.
Als je beide stellingen met nee hebt beantwoord, is je kind waarschijnlijk
extravert. Ongeveer 30% van de hoogsensitieve personen is extravert.
Vaak wordt dat ervaren als een lastige combinatie5, omdat de sociale
prikkels die je kind nodig heeft, ook uitputten. Dit zijn vaak de ‘clowns’
en ‘drama-queens’.

Mijn kind is introvert/extravert

Sensatiezoeken
De eigenschap high sensation seeking wordt soms gezien als hetzelfde
als extraversie, maar dat klopt niet.
De eigenschap sensatiezucht is het zoeken van nieuwe, gevarieerde,
complexe en intense sensaties en ervaringen en de bereidheid om
daarvoor risico te nemen.
Mensen met een hoge sensatiezucht (ook wel spanningsbehoefte
genoemd, of in het Engels high sensation seeking) willen steeds nieuwe
ervaringen opdoen. Dat maakt dopamine vrij dat hen een prettig gevoel
geeft.
Hoogsensitieve kinderen die ook sensatiezoekers zijn, willen steeds iets
nieuws ervaren, willen allerlei sporten uit proberen en gaan graag op
ontdekking. Het gaat daarbij niet om het impulsief nieuwe dingen
oppakken, maar om het willen ervaren6. Ze denken (door hun intense
verwerking) vaak wel na over hoe ze datgene precies moeten doen.
Al die nieuwe activiteiten geven hen energie, maar overprikkelen hen
ook, waardoor ze snel boos of prikkelbaar worden.

(haal door wat niet van toepassing is)

Stellingen m.b.t. sensatiezoeken7
- Vindt je kind het leuk om nieuwe dingen uit te proberen?
- Verveelt je kind zich snel?
- Wil je kind een film over het algemeen geen tweede keer zien,
ook al vond het de film geweldig?

4

6

Aron, E. (2005), Het werkboek voor hoogsensitieve personen, Archipel,
Amsterdam.
5
Aron, E. (2010), Hoogsensitieve personen & psychotherapie, Arbeiderspers,
Amsterdam.

Het tegenovergestelde van hoogsensitiviteit is impulsiviteit, zie Aron (2010),
p42, die combinatie van eigenschappen komt dan ook minder voor.
7
Aron, E. (2005), Het werkboek voor hoogsensitieve personen, Archipel,
Amsterdam.
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Als je op deze vragen ja hebt geantwoord is je kind waarschijnlijk een
sensatiezoeker. Het verveelt zich snel, pakt dan een nieuwe activiteit op,
maar raakt daar weer overprikkeld door.

Mijn kind is wel/geen sensatiezoeker
(haal door wat niet van toepassing is)

Als je deze vragen met ja beantwoord hebt, is je kind waarschijnlijk
strong willed.
Veel ouders ervaren dit als een erg lastige combinatie. Het kind wil graag
dat er rekening wordt gehouden met zijn gevoeligheid en tegelijkertijd
lijkt alles op zijn manier te moeten gebeuren. Daarnaast luistert het
alleen naar waar het mee eens is. Ouders hebben dan ook het gevoel dat
ze continu in discussie zijn met hun strong willed hoogsensitieve kind.

Mijn kind is wel/niet strong willed
Strong willed

(haal door wat niet van toepassing is)

Strong willed kinderen hebben een sterk 'innerlijk kompas'. Ze weten wat
ze wel en niet willen en ‘goed’ en ‘niet goed’ vinden. Ze hebben een zeer
sterk rechtvaardigheidsgevoel. Kinderen die strong willed zijn doen
daarom niet zomaar wat een ander zegt. Ze moeten er écht van
overtuigd zijn. Veranderingen juichen ze ook niet toe, tenzij ze het zelf
willen.
Stellingen m.b.t. strong willed
- Heeft je kind een duidelijke mening over wat hij/zij belangrijk
vindt of hoe het volgens hem/haar hoort?
- Kan je kind het slecht accepteren als anderen zich niet aan de
regels houden?
- Heeft je kind een sterke overtuigingskracht om de dingen op zijn
manier te laten gebeuren?
- Kan je kind zich boos maken om onrecht (ook als het anderen
betreft)?

Aanpassingsvermogen
De eigenschap aanpassingsvermogen kan bepaalde elementen in de
hoogsensitiviteit versterken.
De meeste hoogsensitieve kinderen vinden het lastig als situaties
veranderen. Onverwachte uitstapjes, veranderde planning, acute acties
liggen de meeste hoogsensitieve kinderen niet goed.
Dat komt omdat ze tijd nodig hebben om de situatie te analyseren. Pas
als de nieuwe prikkels verwerkt zijn, is er ruimte om te handelen.
Anderen interpreteren dit soms als verlegen of terughoudend. Maar het
is dus een manier van de hersenen om zich te richten op het analyseren
van relevante informatie.
Kinderen die heel flexibel zijn ondervangen deze kanten van
hoogsensitiviteit. Zij hebben minder tijd nodig voor het omschakelen.
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Stellingen m.b.t. aanpassingsvermogen
- Heeft je kind tijd nodig om te wennen aan een nieuwe situatie?
- Houdt je kind er niet van als iets anders is dan verwacht?
- Houdt je kind er niet van als iets anders loopt?
- Is je kind heel strikt in ‘afspraak=afspraak’?

Oefening: Beschrijf je kind
Beschrijf hieronder hoe jouw kind in elkaar zit. Welke combinatie van
eigenschappen heeft je kind? Wat vindt hij/zij lastig en waar is hij/zij
goed in? Gebruik alle opgedane kennis uit de afgelopen drie lessen.

Als je op deze vragen met ja antwoordt, dan is de flexibiliteit van je kind
laag. Het heeft dan moeite met aanpassen. Dit versterkt zijn
hoogsensitiviteit.

Het aanpassingsvermogen (de flexibiliteit) van mijn kind is laag/hoog
(haal door wat niet van toepassing is)
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Les 4. Basisbehoeftes van kinderen
In onze kindertijd krijgen we de basis voor ons leven mee. Elk kind heeft
de volgende zes aspecten nodig:8
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Basisveiligheid
Verbondenheid
Autonomie
Zelfwaardering
Zelfexpressie
Realistische grenzen

Niet in elk gezin is dit in voldoende mate aanwezig. Voor hoogsensitieve
kinderen komt dat vaak harder binnen. Uit onderzoek van Elaine Aron
(2010) blijkt dat zij gevoeliger zijn voor jeugdtrauma’s. Ze hebben een
goede omgeving nodig om tot bloei te komen. Is die er, dan zijn ze
gelukkiger en evenwichtiger dan de gemiddelde mens.
In deze les staat centraal hoe je als ouder van een hoogsensitief kind met
deze kennis je voordeel kunt doen. Daarvoor gaan we eerst in op de
verschillende basisbehoeftes.

2. Verbondenheid
Kinderen hebben aandacht, liefde, respect, begrip en begeleiding nodig
om een gevoel van verbondenheid te ontwikkelen.
3. Autonomie
Autonomie betekent dat je je veilig voelt om dingen te ondernemen. Dat
je je opgewassen voelt tegen de dagelijkse dingen en dat je een eigen ik
hebt.
4. Zelfwaardering
Liefde en respect van je ouders voedt het gevoel dat je de moeite waard
bent. Een kind heeft het nodig zich geliefd en gewaardeerd te voelen.
5. Zelfexpressie
Het is ideaal als een kind zijn eigen natuurlijke voorkeuren en wensen
mag ontdekken. Daardoor leert het dat zijn behoeftes net zo belangrijk
zijn als die van ieder ander. Zelfexpressie betekent dat we vrij zijn om
uiting te geven aan wie we zijn, aan onze behoeftes en gevoelens en onze
natuurlijke neigingen.
6. Realistische grenzen
Redelijke grenzen leren een kind dat niet alles kan. Dat je je soms aan
moet passen en jezelf in bedwang moet houden. Grenzen geven een kind
veiligheid. Te strenge regels zijn niet goed voor de ontwikkelingen, maar
helemaal geen grenzen is schadelijker.

1. Basisveiligheid
Dit is het gevoel dat je verzorgers er voor je zijn. Dat je een veilig thuis
hebt, waar je niet hoeft te vrezen voor je leven.
8

Zie Young en Klosko (2009), Leven in je leven.
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Geen enkele ouder kan op elk moment in het leven van zijn kind perfect
al deze behoeftes vervullen. Zelfs als je geen werk, geen huishoudelijk
werk, en geen sociale contacten hebt. Er bestaat geen ‘perfecte’ ouder
wat dat betreft.
Roodvoets beschrijft het als volgt: “Niemand is perfect, het is de kunst
goed genoeg te zijn […] De mate waarin ouders verantwoordelijkheid
willen nemen [voor wat niet goed gaat] maakt het verschil tussen
volwassen en onvolwassen ouderschap”. 9
Ze concludeert: “Opvoeden betekent eigen fouten toegeven, excuses
aanbieden en fouten herstellen waar dat mogelijk is. Kinderen opvoeden
vraagt veel liefde, geduld, wijsheid en zelfvertrouwen en vooral de
overtuiging dat het kind in potentie alles in zich heeft om een mooi en
uniek mens te worden. Het is aan de ouder om het kind op die reis naar
volwassenheid te begeleiden, te coachen. Om dat te kunnen moet je
volwassen genoeg zijn om te kunnen ouderen en nog een beetje kind zijn
om het kind te kunnen aanvoelen en te begrijpen.”10
Ik ben het hier helemaal mee eens. Zeker voor een hoogsensitief kind,
dat maar al te goed aanvoelt hoe het met jou gaat, het zich aantrekt als
je boos bent en lang verdrietig kan blijven om confrontaties, is dit
belangrijk.

Welk gemis heb je zelf ervaren en hoe werkt dat door?

Wat heeft je kind nodig en wat doet het om dat duidelijk te maken?
Elk kind heeft alle zes basisbehoeftes nodig. Het belang van deze
behoeftes is nog niet zo lang bekend. In de vorige eeuw nog dacht men
dat kinderen verwend raakte als je ze oppakte als ze huilden. Veelvuldig
onderzoek heeft echter uitgewezen dat kinderen liefde, respect en fysiek
contact nodig hebben om een gezonde emotionele ontwikkeling te
waarborgen. 11
Toch verschilt de mate waarin kinderen de zes aspecten nodig hebben.
Het ene kind heeft veel autonomie nodig, het andere kind heeft veel
behoefte aan waardering. Dat heeft te maken met de ontwikkelingsfase,
maar ook met het karakter.
In de onderstaande tabel kan je noteren waar jouw kind het meest om
vraagt en op welke manier. Kijk de komende dagen eens of je gedrag van
je kind herkent dat wellicht is ingegeven door gemis van een
basisbehoefte.
Behoefte
basisveiligheid

Ten aanzien van de basisbehoeftes is het belangrijk om te weten:




9

Wat heeft je kind nodig?
Wat doet je kind als het een gemis ervaart?
Hoe werken emoties daarin door?

Roodvoets, C. 2010, Niemandskinderen. De gevolgen en verwerking van een
onveilige jeugd, Gottmer, Haarlem, p21.
10
Idem, p24.

verbondenheid

Voorbeelden hoe gemis zich uit

Jouw kind

Je kind is steeds bang dat je weg
zult gaan, dat het huis kapot zal
gaan of dat jullie moeten
vluchten
Je kind voelt zich niet begrepen,
wil bevestiging dat jullie bij hem
blijven, of geeft aan dat
niemand om hem geeft

11

Zie ook Bosch, I. 2008, De herontdekking van het ware zelf. Een zoektocht
naar emotionele harmonie, L.J.Veen, Amsterdam.
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autonomie

zelfwaardering

zelfexpressie

real. grenzen

Je kind denkt dat het taken niet
kan, vraagt altijd naar jullie
mening, of heeft juist het
gevoel dat het het nooit goed
doet. Of je kind wil alles zelf
doen.
Je kind schaamt zich voor
zichzelf, wil graag bevestiging of
zegt dat het toch niet de moeite
waard is
Je kind wil bij alles vertellen wat
hij vindt, of vindt het juist
moeilijk zijn mening te geven.
Het zegt wat het denkt dat jij
wilt horen.
Onduidelijke grenzen kan bij je
kind leiden tot veeleisendheid.
Je kind vindt dat alles moet
kunnen of daagt uit tot je
grenzen stelt.

Emoties en gedrag
Een gemis, of dat nu bij een kind of een volwassene is, roept een emotie
op. Welke emotie dat is, verschilt per persoon. Een tekort aan
(zelf)waardering kan je verdrietig maken, maar ook boos, verongelijkt,
teleurgesteld, eenzaam of angstig.
De manier waarop die emotie vervolgens geuit wordt, verschilt ook. Je
kind kan een boze, stoere of zielige houding aannemen. Deze reacties
zijn gebaseerd op de drie basisreacties op stress: vechten, vluchten en
bevriezen.
De boze houding is de vechtreactie. Je kind wordt boos omdat hij iets
niet krijgt wat hij nodig heeft. In plaats van om een knuffel te vragen, kan

hij dan zeggen: “Laat me met rust. Het is niet eerlijk dat ik geen
cadeautje kreeg. Ga weg”.
De stoere houding is de vluchtreactie. Je kind doet dan alsof het hem
niets kan schelen. “Maakt mij niet uit”, zegt je kind, terwijl hij zich
verdrietig voelt over het niet krijgen van een cadeautje.
De zielige houding is de bevriesreactie. In dat geval zak je weg in de
emotie. Dat kan in het voorbeeld van het niet krijgen van een cadeautje
leiden tot het onbedaarlijk huilen, of het blijven herhalen dat het ook een
cadeautje had willen krijgen.
Een boze reactie betekent dus niet altijd dat het kind zich boos voelt. Het
kan ook zijn verdriet op een boze manier uiten. Andersom kan een kind
dat zich boos voelt, dat ook op een zielige manier uiten. Hieronder een
voorbeeld:

Het gedrag dat je ziet is: boos, namelijk stampen en schreeuwen
De emotie die er achter ligt is: verdriet
Het gemis dat daarachter zit is: (zelf)waardering
De kern van de BABA-methode is dat je niet direct het gedrag corrigeert,
maar achter het gedrag kijkt. Door het onderliggende gemis en de
emotie aan te pakken, verander je het gedrag ook. En de oplossing heeft
langer effect.
In de lessen van deze training werken we stapsgewijs naar een plan van
aanpak die is toegesneden op jullie situatie.
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Oefening: Type gedrag en emotie
Houd vandaag eens bij hoe je kind reageert in stresssituaties. Is dat boos,
stoer of zielig? Probeer vervolgens eens na te gaan welke emoties
mogelijk een rol spelen. Dat kan één zijn, maar ook meerdere. Zie de
volgende pagina voor voorbeelden. Als je een idee hebt welk gemis een
rol speelt kan je dat ook noteren. Dat is echter niet altijd makkelijk te
achterhalen. Laat het dan gewoon open.
Situatie

Gedrag

Emotie(s)

Gemis

is het belangrijkste om te onthouden dat je felle reactie meer met jezelf
dan met je kind te maken heeft. Als je hier meer zicht op wilt krijgen kan
je de komende tijd bijhouden in welke situaties je onnodig fel reageert.
Vraag je vervolgens af wat het over jou zegt. Een felle reactie als je kind
zijn wens duidelijk maakt, kan er bv op wijzen dat je zelf nooit geleerd
hebt je wensen te uiten. Zet je eigen gemis even opzij en probeer te
achterhalen waar je kind behoefte aan heeft. In de komende lessen gaan
we daar verder op in.
Samenvattend:
Gedrag in stresssituaties kan zijn:
-

Boos
Stoer
Zielig

Daarachter ligt een emotie:
boos, bang, bedroefd, beschaamd, blij of liefde
en alle varianten daarvan.
Boos gedrag hoeft geen boze emotie te betekenen.

Eigen gemis
Wellicht realiseerde je je tijdens deze les dat in je eigen jeugd een aantal
essentiële aspecten ontbraken. Iedereen heeft in meer of mindere mate
gemis ervaren. In reactie daarop heb je beschermingsgedrag ontwikkeld.
Dat heeft je toen geholpen, maar mogelijk staat dat gedrag je als
opvoeder soms in de weg.
Onnodig felle of prikkelbare reacties op je kind wijzen vaak op een gemis
dat nog steeds doorwerkt. Dat eventuele gemis in je jeugd kan niet meer
goed gemaakt worden, maar je kunt er wel mee leren omgaan.12 Voor nu

Daarachter ligt meestal een gemis in basisbehoefte.
Een kind heeft behoefte aan:
Veiligheid
Verbondenheid
Autonomie
Zelfwaardering
Zelfexpressie
Realistische grenzen

Dit inzicht helpt gedrag blijvend te veranderen

12

Volg zelf bijvoorbeeld de online-training Gelukkig Hoogsensitief om daar
meer zicht op te krijgen.
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Blij

Liefde

vrolijk opgewekt enthousiast gelukkig

genegenheid hartstocht affectie sympathie

monter tevreden verheugd blijmoedig

verliefd passie kameraadschap

Bang

Boos
irritatie woede haat minachting prikkelbaar
verontwaardigd nijdig wrevelig vijandig

bevreesd angstig benauwd bezorgd ongerust
paniek zenuwachtig huiverig

Bedroefd

Beschaamd

somber verdrietig verslagen teleurgesteld

schuldig spijt gêne schaamtevol

depressief teneer geslagen triest melancholiek

wroeging schroom medelijden
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Les 5. Probleemgedrag begrijpen
In deze les krijg je zicht op de achtergrond van ‘probleemgedrag’ van je
hoogsensitieve kind. Probleemgedrag staat tussen haakjes omdat het
maar de vraag is of het een probleem is, of een logische uiting van wat
het kind ervaart. In sommige gevallen is er wel sprake van onacceptabel
gedrag. Dat moet natuurlijk gecorrigeerd worden; de stap Begrens. Maar
daaraan voorafgaand is het belangrijk te Begrijpen waarom het kind zo
reageert.

Of het kind trekt zich terug. Het concludeert (onbewust) dat jij hem toch
niet begrijpt en doet moedeloos wat er gevraagd wordt. Alle gevoelens
worden dan onderdrukt.
Omdat je niets aan de onderliggende oorzaak hebt gedaan, ontstaat
korte tijd later weer precies dezelfde situatie. Het lijkt wel of het kind er
niets van heeft geleerd. En dat klopt ook. Van alleen corrigeren leert een
kind weinig.
De achterliggende oorzaken van lastig gedrag kunnen zijn:
1. Overprikkeling. In les 1 heb je in kaart gebracht voor welke
prikkels je kind gevoelig is. Teveel prikkels kunnen leiden tot
probleemgedrag. In les 12 gaan we daar verder op in.
2. Intense verwerking. Een andere oorzaak kan zijn de gedachten
van je kind; overal over nadenken (stop-en-check) en alles goed
willen doen (optimale-optie-ambitie). Zie hiervoor les 2.
3. Combinatie van eigenschappen. Een bepaalde combinatie van
eigenschappen kan voor je kind verwarrend zijn. Het weet dan
niet goed om te gaan met de tegenstrijdige impulsen die het
krijgt. Zie ook les 3.
4. Gemis van basisbehoefte. Een groot deel van het gedrag van je
kind, komt voort uit het (onbewust) vragen om basisbehoeftes
of het uiten van emoties die daarbij horen. Zie les 4.

Uit onderzoek onder ruim 700 kinderen13 blijkt dat ouders dit gedrag van
hun hoogsensitieve kind het meest lastig vinden:14
-

kind reageert op stemming;
het dwingende karakter van het kind;
alle (negatieve) aandacht die het kind vraagt;
woedeaanvallen van het kind;
reactie op corrigeren;
problemen op school;
moeilijk slapen;
problemen met spelen;
moeilijk eten;
geslotenheid van het kind.

Een voorbeeld:

Als je alleen reageert op het gedrag van je kind, kom je vaak in een strijd
terecht. Het kind luistert niet, wordt boos of gaat huilen. Dat komt
doordat het kind zich niet begrepen voelt. Het versterkt dan juist vaak
het gedrag in de (onbewuste) hoop dat je hem dan wel zult begrijpen.

Een kind kan moeilijk in slaap komen. ’s Avonds roept het steeds om papa of mama.
Elke keer lijkt het iets nieuws te verzinnen. Totdat het van pure uitputting in slaap valt.

13

14

Verricht in 2015 dmv enquêtes. Boek hierover verschijnt in 2016.

Hier zou sprake kunnen zijn van overprikkeling. Wellicht zijn de dagen te druk voor het
kind en is het aan het eind van de dag zodanig overprikkeld dat het niet tot ontspanning
kan komen. Als het kind extravert is, werkt dat nog eens versterkend. Misschien is het

In volgorde van hoe vaak het genoemd is.
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avond-ritueel ook steeds anders waardoor die nieuwe prikkels geeft, in plaats van
toewerkt naar ontspanning.
De intense verwerking kan het ook lastig maken in slaap te vallen. Misschien is het kind
nog bezig met de akkefietjes van de dag. Wellicht is het boos op een vriendje en weet het
niet goed hoe daar mee om te gaan. Of voelt het spanning voor de toets van morgen,
omdat het bang is fouten te maken.

Gedrag

Mogelijke oorzaken

Ook kan het zijn dat het kind zich bang voelt en behoefte heeft aan veiligheid. Dat het
kind zich eenzaam voelt en behoefte heeft aan verbondenheid. Of dat het kind op zoek is
naar grenzen omdat deze voor hem onduidelijk zijn.

De oorzaak van gedrag verschilt dus per kind. De aanpak van lastig
gedrag moet daarom toegesneden zijn op het kind.

Oefening: Gedrag en oorzaken in kaart brengen
Houd de komende week eens bij welk ‘probleemgedrag’ je kind vertoont
en probeer eens te bedenken uit welke oorzaken dat voort zou kunnen
komen. Bespreek het nog niet met je kind, maar kijk of je zelf meer
inzicht kan krijgen in de achtergronden. Het doel is nu Begrijpen.
Het is best lastig om de mogelijke oorzaken van het gedrag van je kind te
zien als je daar nog nooit mee bezig bent geweest. En helemaal als het
gedrag je erg irriteert. Het hoeft nu echter niet compleet noch perfect.

Wat valt je op?

De komende lessen gaan we hier verder op in en behandelen we
bovendien wat je kunt doen om de dynamiek in jullie gezin te
veranderen. Hoe corrigeer je dan wel onacceptabel gedrag? Hoe
begeleid je je kind zodat het prikkels beter leert hanteren?
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