
 

Mijn 10 beste tips 
voor ouders van 

Hoogsensitieve Kinderen

Hoogsensitief.NL
Drs. Esther Bergsma



Gefeliciteerd! Je hebt mijn ebook gedownload. 

 

Je wilt je kind beter begrijpen en daar ben ik blij om.

Hoogsensitieve kinderen worden nogal eens verkeerd begrepen.

 

Met dit ebook krijg je onmisbare tips die je helpen bij de

opvoeding van je hoogsensitieve kind.

 

Lieve groet,

 

Esther
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Om het gedrag van je kind goed te begrijpen en te kunnen begeleiden

is het belangrijk dat je snapt waar dat vandaan komt. Een eerste stap

daarbij is dat je weet hoe de hoogsensitiviteit van je kind zich uit.

Leer de hoogsensitiviteit 
van je kind begrijpen

Hoogsensitieve kinderen verschillen in de mate waarin ze last hebben

van prikkels. Je kunt de gratis test op mijn site doen om daar meer zicht

op te krijgen.

Hoogsensitiviteit is: 
   

gevoeligheid voor prikkels (fysiek, emotioneel, situaties, sociaal) 
intense verwerking van die prikkels
sterkere reactie op die prikkels
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De specifieke vorm van gevoeligheid kan veel verklaren van het gedrag

van je kind. Als je kind bijvoorbeeld veel last heeft van fysieke prikkels

(zoals harde geluiden of ruwe stoffen) dan zijn dagelijkse situaties veel

meer overprikkelend. Bij het minste of geringste kan je kind dan

ontploffen. 

 

Als je kind emotioneel zeer gevoelig is, dan heeft hij of zij veel last van

onderhuidse strubbelingen en zeker van ruzies. Vaak weet het kind daar

geen raad mee en gedraagt zich  onhandelbaar.

 

Observeer je kind goed om beter te leren begrijpen hoe gedrag

ontstaat.
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Hoogsensitiviteit is een eigenschap.

Daarnaast heeft je kind ook andere eigenschappen.

 

Is je kind bijvoorbeeld introvert dan reageert het anders in groepen dan

als hij extravert is. Is je kind steeds op zoek naar nieuwe sensaties (HSS)

dan vindt hij nieuwe situaties minder eng dan een kind dat veel van

routine houdt. Een kind dat zich makkelijk aanpast is in de omgang

anders dan een kind dat een sterke wil heeft.

 

 

Betrek ook de andere
eigenschappen2

Lees meer over deze verschillende eigenschappen en hoe je dit in de

opvoeding kunt betrekken in mijn boek "Hoogsensitieve kinderen".
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Een hoogsensitief kind dat overprikkeld is geraakt, kan nogal intens

reageren. Het wordt boos om ‘niets’, blijft huilen of weigert mee te

werken. Dit gedrag heeft veel effect op je gezin. 

Hoe lastig dit gedrag ook is, voor je kind heeft het een positieve intentie.

Het hoopt er iets mee te bereiken of iets te vermijden.

 

Een woedeaanval zorgt bijvoorbeeld voor ontlading, of maakt de

grenzen duidelijk. Die behoeftes – ontladen of grenzen aangeven – zijn

een veel beter aanknopingspunt in de opvoeding dan het gedrag.

Woedeaanvallen worden immers niet minder als je het verbiedt (eerder

heftiger).

Zie de positieve intentie
achter lastig gedrag3

Als je reageert vanuit de behoefte, kan je bijvoorbeeld tegen je kind

zeggen: “ik denk/zie/begrijp dat je behoefte hebt aan rust. 

Zullen we samen een filmpje kijken?”

 

Dit vermindert een woedeaanval sneller (tenzij het kind al te ver

overprikkeld is geraakt).
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"Begrijp en reageer vanuit 
de behoefte van je kind"
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Natuurlijk houd je onvoorwaardelijk van je kind. 

Maar voelt je kind ook dat hij hoogsensitief mag zijn? 

 

Maar al te makkelijk sluipen er oordelen in onze opvoeding door. 

Wat zeggen we bijvoorbeeld tegen een jongen die huilt? 

Proberen we hem te beschermen tegen vervelende opmerkingen door

te zeggen dat hij beter niet op school kan huilen? 

Dit is goed bedoeld, maar geeft de boodschap dat huilen niet hoort.

 

Aangezien hoogsensitieve kinderen deze subtiele informatie opmerken

en het op zichzelf betrekken, kan dat een effect hebben op hun

zelfbeeld. Laat blijken dat alle kanten van hoogsensitiviteit hun plek

mogen hebben (natuurlijk is er soms gedrag dat onacceptabel is, maar

dat is iets anders).

 

En – voor alle hoogsensitieve ouders –accepteer jezelf ook! 

HSP zijn van nature kritisch op zichzelf. Het ontwikkelen van

zelfcompassie is essentieel voor een gelukkig hoogsensitief leven.

 

Accepteer je kind 
zoals het is4
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"Oordeel niet te snel 
en accepteer. Laat blijken dat 

alle kanten van hoogsensitiviteit 
hun plek mogen hebben"
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Dit cliché is in de opvoeding van hoogsensitieve kinderen van cruciaal

belang. De intense verwerking van informatie betekent ook een sterke

zelfreflectie: je bent steeds bezig met wat er beter kan. Dit is een

kwaliteit, maar leidt ook tot zelfkritiek en soms tot faalangst.

 

Ruim de helft van de hoogsensitieve kinderen heeft last van faalangst.

Een Growth Mindset  stimuleren is een medicijn daarvoor. 

Een belangrijke overtuiging daarin is: “van fouten leer ik”, of deze:

“proberen is belangrijker dan meteen kunnen”. 

 

In mijn boek lees je meer over faalangst bij hoogsensitieve kinderen.

Hoe je zelf met fouten omgaat is de belangrijkste manier van leren voor

hoogsensitieve kinderen.

 

Maak duidelijk dat je van
fouten leert5
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Duidelijkheid over regels is even belangrijk als begrip en acceptatie. In

de door mij ontwikkelde BABA-methode (Begrijp – Accepteer – Begrens

– Alternatief) is dit dan ook de derde stap.  Regels geven veiligheid.

Maar alleen als ze helder zijn. 

Een instructie zoals: “Doe normaal”, is dat niet. 

 

Voor hoogsensitieve kinderen werkt het heel prettig als ze concreet

horen welk gedrag niet acceptabel is. En het liefst ook welke

achterliggende reden daarvoor is: waarom geldt die regel? 

Bijvoorbeeld: “Je mag je broertje niet slaan. We doen elkaar geen pijn.”

 

Een hoogsensitief kind wil het graag goed doen. 

Duidelijke en begrijpelijke regels helpen daarbij. De rust die het je kind

geeft, zorgt ook voor rust in het gezin.

Wees helder over de regels6
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"Zorg voor duidelijkheid met  
begrijpelijke, concrete regels. 

Vertel je kind waarom regels gelden 
en waarom iets niet mag"
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Hoeveel regels krijgt je kind op zich afgevuurd gedurende de dag? 

Welk effect heeft dat op hem of haar? 

 

Alleen al aan tafel krijgen kinderen vaak de ene opmerking na de

andere te horen over wat allemaal niet goed gaat.

 

Maak het overzichtelijk. Voor je kind en ook voor jezelf. Kies per situatie

de belangrijkste regels uit en focus je daar op. Als je kind iets eenmaal

onder de knie heeft, kan je nieuwe regels toevoegen.

 

De voordelen: 
het is makkelijker consequent te blijven, 

voor je kind is duidelijk waar hij zich aan moet houden, 

het corrigeren – waar je kind vaak moeite mee heeft – is minder

frequent,

je kind heeft vaker een succeservaring

dit leidt vaak tot een meer ontspannen sfeer aan tafel.

Breng prioriteiten aan in je
regels7
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"Creëer duidelijkheid en een 
ontspannen sfeer aan tafel door eerst  
te focussen op de belangrijkste regels"
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Verbieden is makkelijk gedaan, maar wat mag dan wel? 

Het aanleren van alternatief gedrag is een belangrijke, maar vaak

vergeten stap in de opvoeding. Je kind kan vanaf een jaar of vijf

daarover meedenken. 

 

Wat kan hij de volgende keer doen als hij boos is? Bij een jonger kind

draag je zelf meer alternatieven aan. Een ouder kind kan zelf opties

bedenken. Reageer positief op alle opties en vraag eventueel door om

te laten zien dat niet alles even geschikt is.

 

Door je kind uit te nodigen alternatieven te bedenken, stimuleer je het

probleemoplossend vermogen. En dat gaat hem veel profijt opleveren.

Er komen immers nog heel veel situaties waarin hij last ervaart. Wat een

cadeau geef je je kind mee als hij of zij daar zelf een oplossing voor kan

bedenken.

Stimuleer het
probleemoplossend vermogen8
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"Stimuleer het probleemoplossend 
vermogen door je kind uit te 

nodigen alternatieven te bedenken"
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Hoe meer je kind leert zelf keuzes te maken in wat wel en niet werkt

voor hem, hoe beter het is. Het probleemoplossend vermogen is daarbij

essentieel. Maar ook op dagelijkse basis kan je je kind

verantwoordelijkheid geven in kleine keuzes. 

 

Bepaal eerst voor jezelf wat jouw grenzen zijn. Geef daarbinnen

keuzemogelijkheid. Bijvoorbeeld: er moet gedoucht worden, maar het

kind mag bepalen of dat voor of na het eten is of mag bepalen welk

badspeeltje mee gaat. Vooral de hoogsensitieve kinderen met een

sterke wil waarderen het heel erg als ze zelf deze micro-keuzes mogen

maken.

Geef je kind
verantwoordelijkheid9
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Hoogsensitiviteit levert last op, maar het is een eigenschap die ook veel

talenten met zich meebrengt. Benoem deze talenten. 

Het is fantastisch als een hoogsensitief kind die talenten leert

herkennen en inzetten.

 

De belangrijkste talenten op een rij (maar je kind heeft er natuurlijk

meer).

 

Genieten van subtiele dingen 
Je kind merkt veel op en heeft daardoor snel last van deze prikkels,

maar het kan ook als geen ander genieten. Bijvoorbeeld van natuur,

gezelligheid, eten of muziek.

 

Inlevingsvermogen
Een hoogsensitief kind is in staat mee te voelen met de ander en zijn

emoties te begrijpen. Wat een prachtige vriendschappen kunnen uit dit

talent ontstaan.

 

 

Vier de mooie kanten10
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Harmonie creëren
Hoogsensitieve kinderen zijn gericht op wat goed is voor de groep.

Zij maken keuzes waarbij ze rekening houden met anderen. Ze zijn dan

ook goed in het bij elkaar houden van een groep en het zorgen voor

harmonie.

 

Weloverwogenheid
Oke, ze doen vaak lang over hun beslissing. Maar de intense verwerking

die daaraan bijdraagt, zorgt ook voor een bedachtzame keus. 

Hoe fijn is het dat er naast alle snelle beslissers in een groep ook

weloverwogen mensen zitten.

 

Creatief denken 

Ze verbinden allerlei  informatie aan elkaar door hun diepgaande

verwerking. Daardoor zijn ze in staat verrassende verbanden te leggen.

Hun oplossingen zijn vaak zeer creatief.
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Zelfreflectie
Als geen ander vragen hoogsensitieve kinderen zich af of ze het goed

gedaan hebben. Door deze continue zelfreflectie zijn ze goed in staat

zich te ontwikkelen.

 

Prachtige talenten, toch?! Allemaal kunnen ze overschaduwd worden

door de last die hoogsensitiviteit met zich meebrengt. 

 

Met mijn gouden tips kan je je kind helpen van hoogsensitiviteit een

kracht te maken.
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"Vier de mooie kanten van de 
belangrijkste eigenschappen van 

je hoogsensitieve kind"
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Genieten van subtiele dingen
Inlevingsvermogen 
Harmonie creëren

Weloverwogenheid
Creatief denken 

Zelfreflectie
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Geef je kind verantwoordelijkheid
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Betrek ook de andere eigenschappen

Leer de hoogsensitiviteit van je kind begrijpen

Zie de positieve intentie achter lastig gedrag

 Accepteer het kind zoals het is

Maak duidelijk dat je van fouten leert 

 Wees helder over de regels

 Breng prioriteit aan in je regels

 Stimuleer het probleemoplossend vermogen

Vier de mooie kanten
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Wil je meer weten over dit
boeiende onderwerp? 
 

Bestel hier het boek “Hoogsensitieve kinderen”. 

 
“Hoogsensitieve kinderen” is een praktische leidraad voor
ouders en professionals om jeugdige hooggevoeligen te
begeleiden naar een leven in pracht en kracht. 
 

Het boek is mede gebaseerd op een recent grootschalig
onderzoek onder ouders met hoogsensitieve kinderen (ruim
700) en volwassenen (ruim 2000). De positieve, opbouwende
benadering die je leert in dit boek brengt rust, inzicht en
overzicht in jouw leven en dat van je kind.
 
Het resultaat: een kind dat leert omgaan met zijn bijzondere
eigenschappen, zodat het opgroeit tot een wijs, krachtig én
gelukkig hoogsensitief mens.

 
 
 

 
 

Of versterk je vaardigheden als ouder nog meer met 

de online training voor ouders: "Begrijp & Begeleid je
Hoogsensitieve Kind". 
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