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6 Accepteren en zelfbeeld 
 

Accepteren is de tweede stap in het BABA-model en een cruciaal 

element in het grootbrengen van een hoogsensitief kind. Accepteren 

betekent namelijk dat het kind mag zijn wie hij is. Voor hoogsensitieve 

kinderen, die erg kritisch op zichzelf kunnen zijn, is dat heel belangrijk. 

Het gaat daarbij om: 

1. de ouders accepteren de (hooggevoelige) aard van het kind; 

2. de ouders accepteren de emoties van het kind als een gegeven 

(de uitingsvorm kunnen ze wel bijsturen); 

3. het kind accepteert zichzelf zoals het is; 

4. het kind vecht niet tegen emoties en gedachten die het ervaart. 

Van hoogsensitieve volwassenen weten we dat ze vaak een laag 

zelfbeeld hebben.1 Zij hebben moeite met accepteren van wie zij zijn. Dat 

komt vaak omdat ze vroeger te horen hebben gekregen ‘normaal’ te 

moeten doen, of omdat ze zelf het idee hadden anders te zijn dan 

anderen. Aangezien een lage eigenwaarde op latere leeftijd moeilijk te 

veranderen is,2 is het belangrijk hier in de opvoeding aandacht voor te 

hebben. 

Het lage zelfbeeld hangt sterk samen met de intense verwerking. 

Het kind weet wat er allemaal van hem verwacht wordt > het signaleert 

waar het fouten heeft gemaakt > het voelt zich tekort schieten > het voelt 

dat anderen ook teleurgesteld zijn > het denkt het niet goed is zoals hij is. 

                                                           
1 Aron, E., 2009, De kracht van zelfwaardering, Archipel, Amsterdam. 

Ook reacties vanuit de omgeving op zijn gevoelige aard (“Je stelt je aan”, 

“Doe niet zo moeilijk”) versterken het gevoel dat hij niet goed is. 

Tot slot speelt een belangrijke rol dat kinderen in het algemeen en  

hoogsensitieve kinderen in het bijzonder snel denken dat zij de oorzaak 

zijn van een gebeurtenis. Als mama boos doet, als een vriendje gemeen 

doet of als de juf prikkelbaar is, denkt het kind dat hij de oorzaak is. Hij 

zal wel slecht zijn, of het bij het verkeerde eind hebben. 

Vanaf zes jaar blijken hoogsensitieve kinderen al een laag zelfbeeld te 

ontwikkelen en ongeveer de helft van de hsk kampt hier dan mee. Een 

ontzettend hoog aantal.  

Om het zelfvertrouwen te stimuleren kan je als ouder: 

1. Een positieve spiegel bieden door de juiste vorm van 

complimenteren; 

2. Inzicht geven in sociale interactie om schuldgevoel te verkleinen; 

3. Schaamtegevoel niet verergeren. 

Op deze punten komen we in de volgende drie lessen terug.  

In deze les staan we stil bij de mate van acceptatie bij jou als ouder. Jij 

bent als ouder de belangrijkste persoon in de opvoeding van je kind. Jij 

bent degene die je kind leert omgaan met zijn gevoeligheid en alle 

uitdagingen die op zijn pad komen. Tegelijkertijd weet je dat je kind voelt 

wat jij denkt en voelt. Onbewuste emoties pikt hij moeiteloos op. Dus 

ook als je altijd zegt: “Je bent goed zoals je bent”, als je dat heel anders 

voelt, zal de boodschap niet overkomen. In de onderstaande oefening 

gaan we die gevoelens bewust maken. 

 

2 Aron, E. (2012), Het Hoog Sensitieve Kind. De Arbeiderspers, Utrecht, p143.  
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Oefening: Accepteren van gevoeligheid van je kind 

Vul in de onderstaande tabel in welke aspecten van de gevoeligheid en 

welke emoties van je kind een negatieve emotie bij jou oproepen. 

Een negatieve emotie betekent dat je iets op emotioneel niveau niet 

goed kunt hanteren. Die emotie verraadt als het ware je daadwerkelijke 

gevoel, ook al kun je verstandelijk denken dat je alles accepteert van je 

kind. 

Zo is boosheid voor veel moeders lastig te hanteren. Dat kan te maken 

hebben met het zelf nooit hebben leren omgaan met hun boosheid. Ook 

kan het samenhangen met een angst voor agressie. Boosheid is echter 

een gevoel dat iedereen weleens heeft. Agressie is slechts één van de  

uitingsvormen van boosheid.  

Huilen vinden ook veel ouders lastig te accepteren van hun kind. Vooral 

als een kind huilt ‘om niets’. Zelf hebben deze ouders misschien geleerd 

zich groot te houden. Of ze willen niet dat de omgeving last heeft van het 

geluid. 

Houd de aankomende week eens bij wat je irriteert aan je kind. Beschrijf 

zijn gedrag in de eerste kolom. Schrijf in de tweede kolom wat je bij jezelf 

merkte. Reageerde je kortaf, voelde je je boos worden, of misschien 

machteloos? 

 

 

 

 

 

Irritant gedrag kind Effect op mij 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

  

Hoe was het om dit lijstje bij te houden? Vallen je dingen op?  

 

Vraag je vervolgens af wat je kind heeft gemerkt van het effect dat het 

op jou had. Merkte het jouw emoties? Reageerde je kind daar op? 
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Ga vervolgens eens na hoe je kind naar zichzelf kijkt. Als je kind jonger 

dan vier is, is deze oefening waarschijnlijk niet te doen. Maar vanaf vier 

jaar maken kinderen al opmerkingen over zichzelf. 

 

Oefening: Zelfbeeld kind 

Noteer in de onderstaande tabel alle uitspraken die je kind doet over 

zichzelf. Zowel de negatieve als de positieve uitspraken.  

Bij negatieve uitspraken kan je denken aan: ik kan dat toch niet, hij vindt 

mij toch niet aardig, ik ben dom etc. 

Bij de positieve uitspraken gaat het om hoe hij kijkt naar zichzelf en wat 

hij kan: ik kan goed tekenen, ik ben lief etc. 

 

Positieve uitspraken Negatieve uitspraken 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Wat valt je op als je dat terugleest?  

 

 

Als je kijkt naar de negatieve uitspraken, verwoordt je kind dat dan in 

hoe hij denkt dat anderen hem vinden, of hoe hij het zelf ervaart? In het 

eerste geval begint de zin vaak met: “Ze vinden me…” of “Hij vindt mij 

….”. In het tweede geval zegt hij: “Ik ben…”. 

Dat onderscheid is belangrijk omdat het ook de oplossing aangeeft. Een 

kind dat vooral verwoord wat anderen vinden is erg gebaat bij inzicht in 

sociale interactie. Een kind dat het slechte zelfbeeld verinnerlijkt heeft, 

heeft een wat diepgaander aanpak nodig.  

De komende lessen helpen je het zelfbeeld van je kind te verbeteren.  
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7 Complimenteren 
 

“Een reëel, positief gevoel over jezelf is de allerbeste voorspeller van 

geluk”3 volgens Elaine Aron. Hoe geef je een kind met een laag zelfbeeld 

een positief gevoel over zichzelf? Dat kan door positieve feedback te 

geven op het gedrag van je kind; complimenteren dus.  

De manier van complimenteren is echter wel belangrijk. Hierbij een 

aantal tips;  

 Overdrijf niet. Een hoogsensitief kind beseft heel goed dat het 

niet ‘fantastisch’ was in zijn eerste voetbalwedstrijd. 

Complimenten maken die te ver van het ervaren zelfbeeld 

afliggen, worden als onjuist ervaren. En te veel van dit soort 

complimenten maken de gever zelfs onbetrouwbaar; 

 Vergelijk niet. “Jij kan heel goed tekenen. Veel beter dan Veere”. 

Vermijd het ene kind met het andere vergelijken. Dit impliceert 

dat het leven draait om ‘de beste’ zijn. Bovendien lijkt nieuw 

onderzoek erop te wijzen dat het kinderen ‘narcistisch’ kan 

maken, in de zin dat ze zich verheven voelen boven anderen; 

 Waardeer de inzet. Ook als het resultaat niet geweldig is, kan je 

wel het proces waarderen. “Ik vind het knap dat je zo goed hebt 

doorgezet. Ik zag dat je het lastig vond, maar je hebt 

volgehouden. Heel goed van jou”. Dit leert kinderen dat het 

resultaat niet het enige is dat telt. Ze mogen trots zijn op hun 

poging (zie ook les 16 over faalangst); 

 

                                                           
3 Aron, E. (2009), De kracht van zelfwaardering, Archipel, Amsterdam, p264. 

 

 Waardeer het karakter. Sommige kenmerken van 

hoogsensitiviteit kunnen lastig zijn, maar zijn in de kern positief. 

De intense verwerking kan bijvoorbeeld tot veel gepieker leiden 

over de komende spreekbeurt. In het begeleiden van je kind kun 

je ook de positieve kant daarvan benoemen “Jij kunt altijd heel 

goed bedenken wat mogelijk misgaat. Dat is een kwaliteit van 

jou. Maar daardoor ben je nu ook zenuwachtig.” Door niet alleen 

het probleem te zien, maar ook de oorzaak en die vervolgens 

positief te labelen, leert het kind zijn hoogsensitiviteit 

waarderen. 

 

Oefening: Complimenteren 

Houd eens twee dagen bij hoe je complimenten geeft.  

 

 

 

 

Wat valt je op? Wat kan je veranderen in je manier van complimenteren? 
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Oefening: positieve kanten benoemen 

Kijk samen met je kind eens naar zijn of haar kwaliteiten en talenten.  

De nadruk ligt zo vaak op het negatieve. Op school. Met sport. En 

misschien ook vanuit je kind zelf.  

Maak er een gezellige middag van waarin je kind opnoemt wat allemaal 

goed is, aankruist op dit vel, of kaartjes maakt die hij kan bewaren. Leg 

het resultaat in het zicht, zodat je makkelijk de positieve kanten in 

herinnering kunt roepen. 

 

Ik kan goed: 

Zingen 
 

Dansen 

Voetballen 
 

Sporten 

Tekenen 
 

Rekenen 

Knutselen 
 

Voor dieren zorgen 

Lezen 
 

Muziek maken 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

Ik ben: 

Aardig Lief 
 

Slim Attent 
 

Zorgzaam  
 

Sterk  

Vrolijk  Serieus  
 

Geduldig  Bescheiden  
 

Doorzetter  Hulpvaardig  
 

Grappig  Meelevend  
 

Creatief  Moedig  
 

Eerlijk  Enthousiast  
 

Gul  Filosofisch  
 

Stoer  
 

Precies  

Optimistisch  Spontaan 
 

IJverig 
 

Vriendelijk 
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8 Schaamte 
 

Een laag zelfbeeld kan doorslaan in schaamte. Schaamte is het pijnlijke 

gevoel dat voortkomt uit de overtuiging dat we niet goed genoeg zijn en 

daarom geen liefde waard zijn en er niet bij horen.4 Herken je dat gevoel 

ook bij jouw kind? 

Schaamte is iets anders dan schuld. Als een kind zich schuldig voelt, 

beseft het dat het iets gedaan heeft dat niet goed is. Dat gaat dus over 

specifiek gedrag. Bij schaamte gaat het nare gevoel over wie je bent. Je 

vindt jezelf niet de moeite waard, of zelfs een slecht mens. 

 

Oefening: herken schaamte bij je kind 

Pak de oefening over het zelfbeeld van les 6 er nog eens bij. Kijk naar de 

negatieve uitspraken van je kind. Zitten daar uitspraken bij die wijzen op 

schaamte? 

Noteer ze hieronder: 

 

 

 

                                                           
4 Brown, B. 2013, De Kracht van kwetsbaarheid. Heb de moed om niet perfect 
te willen zijn, Lev/Bruna, Amsterdam.  

 

 

  

 “Schaamte is de krachtigste en pijnlijkste van de zelfbewuste emoties. 

Wanneer je je schaamt, registeren je hersenen dat als fysieke pijn”. 5  

Er zijn dus een paar redenen waarom je het gevoel van schaamte bij je 

kind wil vermijden: 

 schaamte doet pijn. Het  wordt zelfs als fysieke pijn ervaren. Bij  

hoogsensitieve kinderen is het schaamtegevoel heel heftig en 

ontstaat het snel.6 Dat betekent dat er een extra prikkel te 

verwerken is; 

 schaamte is een rem op een gezonde ontwikkeling van sociale 

relaties. Als je je voor jezelf schaamt, ben je allang blij als je 

ergens bij hoort. Je bent niet meer in staat voor jezelf op te 

komen. Je accepteert een lage positie in de groep; 

 schaamte onderdrukt de ontwikkeling van een eigen identiteit. 

Het gevoel van schaamte zorgt ervoor dat we ons aanpassen aan 

de grote groep om er zo bij te horen. Daartoe vervormen we 

onszelf, slikken we onze wensen in en onderdrukken we onze 

eigen emoties.  

  

5 Eisenbergs, N.I., M.D. Lieberman en K.D. Williams (2003), Does rejection 
hurt? An fMRI Study of Social Exclusion’, Science 302, pp290-92. Geciteerd in 
Aron 2009, p27.  
6 Aron, E. (2012), Het Hoog Sensitieve Kind. De Arbeiderspers, Utrecht, p151. 
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Natuurlijk wil je als ouder niet dat je kind zich schaamt voor zichzelf. Toch 

komt het regelmatig voor dat schaamte gebruikt wordt als manier van 

corrigeren. Uitspraken als: “wat ben je toch een oen”, “alleen mietjes 

huilen”, “daar hebben we ons angsthaasje weer”, typeren een kind op 

een negatieve wijze. Het kind slaat de algemene conclusie op: ‘ik ben een 

oen/mietje/angsthaasje en dat is slecht’. Het kind kan echter niet 

voorkomen dat het weer huilt of bang wordt. De gevoelige aard is (nog) 

niet te sturen. Het kind gaat zich schamen voor dat gedrag en krijgt een 

hekel aan zichzelf. 

 

 

Oefening: Schaamteversterkende uitspraken 

Welke uitspraken doe jij wel eens, die mogelijk het gevoel van schaamte 

bij je kind versterken?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tips om schaamte te voorkomen: 

1. Benoem alleen het gedrag als je corrigeert. Maak het niet 

algemeen door te zeggen dat het ‘altijd knoeit/ 

gilt/slaat/doordramt’ of ‘nooit luistert/lief doet/rekening houdt’;  

2. Waardeer de inspanningen van je kind en niet alleen de 

resultaten. Te veel aandacht voor de prestaties veroorzaakt dat 

je kind fouten nog sterker wil voorkomen. Als het dan een fout 

maakt schaamt het zich er voor; 

3. Wees concreet over wat je wel verwacht van je kind. Maar wees 

mild over falen. Reageer begripvol als het eens anders loopt dan 

bedoeld. Leer ze dat je compassie mag hebben met je menselijke 

tekortkomingen. Die compassie is erg belangrijk.  

Schrijf een alternatief van je eigen uitspraken op basis van de 

bovenstaande tips. Bijvoorbeeld. In plaats van: “Je bent zo’n oen, je zet altijd je beker 

op de rand”. Kun je zeggen: “Wil je je beker wat verder op tafel zetten? Zo dicht bij de 

rand stoot je hem makkelijk om”. 
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9 Inzicht in sociale interactie 
 

Het zelfbeeld dat hoogsensitieve kinderen ontwikkelen heeft sterk te 

maken met de emotionele gevoeligheid. Vanuit die gevoeligheid merken 

ze hoe de ander zich voelt of wat die verwacht. Als een kind dat op 

zichzelf betrekt, denkt het: ik doe het niet goed. 

Dat je kind gevoelens kan waarnemen van anderen, betekent niet dat hij 

er de juiste conclusies aan verbindt. Kinderen denken nog ‘magisch’; ze 

denken dat al hun handelingen en gedachten consequenties hebben en 

als er wat mis gaat dat door hen komt. 

Daarnaast nemen hoogsensitieve kinderen makkelijk de gevoelens van 

anderen over. Ze voelen zich ineens verdrietig, zonder te beseffen dat ze 

dat gevoel van iemand anders overgenomen hebben. Vervloeien 

noemen we dat. 

Tot slot zijn veel hoogsensitieve kinderen teleurgesteld in hun vriendjes. 

Die doen in hun ogen dingen die zij nooit zouden doen in een 

vriendschap. Daardoor kunnen ze boos worden of het op zichzelf 

betrekken. Ze concluderen dan dat de ander hen kennelijk niet lief vindt. 

Inzicht in sociale interactie kan je kind dus helpen: 

 Beter te begrijpen dat anderen anders denken; 

 Onderscheid maken tussen gevoel van anderen en gevoel van 

zichzelf; 

 De ‘schuld’ niet bij zichzelf te zoeken. 

                                                           
7 Je kunt de emotie-woorden van les 4 gebruiken. 

Inzicht in sociale interactie helpt daardoor dus een negatieve zelfbeeld 

te veranderen.  

 

Oefening: perspectief op interactie 

Vooral kinderen die snel denken dat anderen hen stom vinden, die 

verontwaardigd zijn over het gedrag van anderen en kinderen met een 

laag zelfbeeld zullen baat hebben bij deze oefening. 

Grijp elke gelegenheid aan om te praten over waarom iemand iets doet. 

Of dat nu een televisieprogramma is, een feestje of een eigen ervaring 

waarin iemand zich niet aardig heeft gedragen. Het mooiste is als het 

belevenissen van het kind zelf zijn, maar heel vaak vertellen deze 

kinderen weinig. Voor hen is de wereld immers zoals zij hem zien. 

1. Beschrijf eerst het gedrag dat jij hebt gezien. Bijvoorbeeld: Zij 

reageerde heel boos, terwijl ik gewoon wat vroeg; 

2. Vraag dan aan je kind, waarom diegene dat deed. Als het lukt 

een reden te verzinnen, daag het dan uit nog meer te verzinnen. 

Als het niet lukt, geef dan eerst zelf een suggestie en fantaseer 

dan verder. De redenen hoeven niet realistisch te zijn. Het doel 

is namelijk dat een kind begrijpt dat achter gedrag heel veel 

verschillende oorzaken kunnen zitten. Die merendeels niets te 

maken hebben met degene tegen wie het gedrag gericht is; 

3. Als het gaat om een situatie waarbij je kind betrokken is, vraag 

dan hoe het kind zich voelde. Was het verdrietig, teleurgesteld, 

boos?7 Het is belangrijk voor je kind om deze gevoelens te leren 

herkennen. Een kind met een laag zelfbeeld interpreteert het 

nare gedrag van de ander als schuld van hemzelf. Het nare 
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gevoel wordt dan geassocieerd met schuldgevoel. Daarom 

hebben hoogsensitieve volwassenen soms nog steeds bij 

verdriet of teleurstelling het gevoel dat dat hun eigen schuld is. 

Hoe beter je de gevoelens kunt onderscheiden, des makkelijker 

kun je ze leren hanteren. Bovendien helpt het in het onderscheid 

maken tussen het eigen gevoel en het gevoel van de ander; 

4. Bespreek vervolgens hoe je kind in een zelfde situatie zou willen 

reageren. Laat je kind zelf bedenken wat het zou willen zeggen. 

Stuur dat enigszins bij, afhankelijk van je kind. Het doel is dat je 

kind leert gelijkwaardige relaties aan te gaan. Dat het opkomt 

voor eigen gevoelens en wensen, zonder de ander uit het oog te 

verliezen. 

 

Naar gedrag ander Waarom? Gevoel Doen volgende keer 

 
 
 
 
 
 

   

 
 
 
 
 
 
 

   

 
 
 
 
 
 
 

   

 

Rollenspel 

Als je merkt dat je kind worstelt met lastige situaties in de klas of met 

vriendjes, kan je nadat je bovenstaande vragen hebt besproken, ook de 

situatie eens naspelen. Laat je kind de rol spelen van het vriendje en stap 

zelf in de positie van je kind. Je kunt nu voordoen hoe je kind zou kunnen 

reageren. Concrete zinnen die ze kunnen zeggen, bieden hen veel steun 

in de lastige situaties. Het advies ‘kom voor jezelf op’ is te onduidelijk 

voor de meeste kinderen. De voorbeeldzin ‘Ik vind dat niet leuk’ geeft 

hen meer houvast.  

Draai daarna de rollen om. Jij speelt het vriendje. Herhaal wat je kind in 

die rol gezegd heeft. Laat je kind nu reageren. Hij kan nu oefenen met 

wat hij zou willen zeggen. Laat hem dan ook zijn eigen woorden kiezen. 

Speel het net zo vaak opnieuw totdat het kind tevreden is met zijn 

reactie.  

 

Emoticons maken 

Maak samen met je kind emoticons van zoveel mogelijk verschillende 

emoties (zie ook les 4). Als je kind zich naar voelt, maar dat niet goed kan 

vertellen kan het de juiste emoticons pakken. Dit helpt je kind om steeds 

meer inzicht te krijgen in zijn gevoelens. Daardoor worden gevoelens ook 

minder overweldigend. 


