
www.ieku.nl Pagina 1 
 

Hooggevoeligheid/prikkelgevoeligheid/OverExcitability 
 

Het is vanzelfsprekend, dat ouders en leerkrachten van deze kinderen, regelmatig gefrustreerd raken 

in het omgaan met de intensiteit van een hoogbegaafd kind. Ze weten vaak niet hoe ze moeten 

reageren op de extreme reacties en gevoeligheden. Toch moet ons doel zijn om het Zelf van het kind te 

ondersteunen op de weg van de eigen ontwikkeling. Het kind moet niet gedwongen worden om 

zichzelf in te houden, maar moet wel leren om de uiting van zijn gevoelens aan te passen aan de 

omstandigheden. 

Overexcitabitilies – hooggevoeligheid/prikkelgevoeligheid 

Het is moeilijk om een hoogbegaafd kind te vinden zonder minstens één van de overexcitabilities. 

Ongelukkig genoeg is het wel zo dat hoe sterker één of meer overexcitabilities aanwezig zijn, hoe 

meer problemen men ermee krijgt in de omgeving, dat zich bijvoorbeeld uit in een moeilijke 

aansluiting bij leeftijdsgenoten of onbegrepen zijn door een leerkracht. Door meer begrip te 

ontwikkelen over de hoge prikkelgevoeligheid, die nu eenmaal een onverbrekelijk onderdeel is van de 

persoonlijkheid van het kind, komt er ruimte voor tolerantie of acceptatie en, hopelijk, zelfs 

appreciatie. 

Psychomotorisch (lichamelijk) 

De begeleiding van deze kinderen bestaat uit: 

• Ruimte geven voor fysieke en verbale activiteiten, voor, gedurende en na de schooltijd. 

• Ze hebben het nodig om te mogen bewegen, dus plan beweging in voor en na periodes van 

stilzitten. 

• Voor sommige kinderen is het fijn om een sport te beoefenen, maar niet voor elk kind. 

• Vertel ze regelmatig over de positieve aspecten van hun hoog gevoeligheid, bijvoorbeeld:  

o Wat een energie heb jij zeg! 

o Jouw intensiteit kan je helpen om te bereiken wat je wil. 

o Jij gebruikt je hele lijf om te leren. 

• Help ze ook om hun gedrag te moduleren:  

o Help je kind om te ervaren dat het moe is en leg ze uit dat je lijf het soms nodig heeft 

om te ontspannen. 
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o Stuur ze om een boodschap, elke extra beweging is goed. 

o Leer ze manieren om te ontspannen, bijvoorbeeld luisteren naar muziek of een 

gesproken boek kan heel ontspannend werken. 

o Leer ze ook manieren om storend impulsief gedrag te beheersen, bijvoorbeeld even 

diep ademhalen of tot tien tellen voor ze uitbarsten. 

o Zorg er voor dat tics minder lastig zijn voor de omgeving, bijvoorbeeld op tafel 

trommelen is erg irritant voor anderen, maar op je eigen been trommelen al veel 

minder. 

o Zorg regelmatig voor een activiteit met een open einde, die spontaan kan ontstaan; 

daar voelen zij zich zeer goed bij. 

 

Zintuiglijk gevoelig vermogen, sensueel 

De begeleiding van deze kinderen bestaat uit: 

• Zorg waar mogelijk voor een omgeving met beperkte storing, die comfortabel en plezierig is 

en accepteer dat ze dat nodig hebben. 

• Leer ze om zelf keuzes te maken zodat ze verantwoordelijk worden voor het aanpassen van 

hun omgeving (binnen redelijke grenzen). 

• Geef ze voldoende tijd om te genieten van hun zintuigen. 

• Schep een omgeving waar genoeglijkheid en genieten is toegestaan. 

• Zorg voor geschikte gelegenheid om ze in het middelpunt van de belangstelling te plaatsen, 

door onverwacht aandacht te geven, of help ze aan een podium door een creatieve of 

dramatische productie met publiek. Zij voelen erkenning door het staan in de schijnwerpers 

• Vertel ze regelmatig over de positieve aspecten van hun hoog gevoeligheid, bijvoorbeeld:  

o Jij kan zo genieten van de mooie dingen van het leven! 

o Ik denk dat jij wel weet wat je fijn vindt en wat goed voelt. 

o Je houdt van rustige muziek, maar ik merk dat deze muziek je hindert. 

• Help ze ook om hun gedrag te moduleren:  

o Soms is het goed om nieuwe dingen te proberen, wil je dit eens proeven? 

o Leer ze dat jezelf aanraken niet geaccepteerd is in een ruimte waar ook anderen zijn. 

o Leer ze dat niet iedereen gesteld is op aanraken. 

o Leer ze dat iedereen behoefte kan hebben aan een plaats in het centrum van de 

belangstelling en dat ze die plaats gracieus aan een ander moeten kunnen afstaan. 
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Intellectueel (intense activiteit van de geest) 

De begeleiding van deze kinderen bestaat uit: 

• Laat zien hoe je antwoorden kunt vinden op vragen. Dit moedigt het kind aan om te voldoen 

aan zijn verlangen om te analyseren, synthetiseren en inzicht te verwerven. 

• Suggereer manieren om ethisch en maatschappelijke bezig te zijn vanuit morele en ethische 

kwesties. Dit geeft hen gelegenheid te tonen dat ze iets kunnen doen om te helpen, zelfs al is 

het op een beperkte manier, om problemen van de samenleving en de wereld aan te pakken. 

• Laat het kind duidelijk merken dat je liefde niet afhankelijk is van zijn prestaties. 

• Vertel ze regelmatig over de positieve aspecten van hun hoog gevoeligheid, bijvoorbeeld:  

o Jij kan snel nieuwe dingen leren! 

o Jouw nieuwsgierigheid brengt nog eens ergens! 

o Als jou iets interesseert, dan ga je ervoor. 

o Van jou leer ik vaak iets nieuws. 

• Help ze ook om hun gedrag te moduleren:  

o Zoek mogelijkheden voor deze kinderen om met intellectuele gelijken om te gaan, of 

zoek volwassenen met een zelfde belangstelling. 

o Als het kind erg kritisch is, help het dan om die kritiek zo te uiten dat anderen die niet 

zien als gebrek aan respect of als wreedheid. Als ze een idee “stom” vinden, kunnen 

ze dat beter niet zo formuleren, zelfs al klopt hun kritiek. 

o Help ze om hun ideeën uit hun hoofd en in de wereld te krijgen. Sommige kinderen 

zijn zo snel in hun denken dat er nooit een resultaat ontstaat. Zorg voor een integratie 

van het denken en het handelen. 

o Het kind is geen kleine volwassene, laat het ook ruimte houden voor gekkigheid, 

onredelijkheid en pret. 

o Leer  ze om te luisteren naar hun gevoelens. 
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Verbeeldingsgevoeligheid 

De begeleiding van deze kinderen bestaat uit: 

• Help hen om hun voorstellingsvermogen op een goede manier te gebruiken zodat ze hun 

vermogen tot leren en hun productiviteit kunnen verhogen. Mindmaps maken in plaats van 

gewone aantekeningen, gebruik van kleuren, plaatjes en dergelijke om organisatie aan te 

brengen in hun leerwerk. 

• Help ze om zich te realiseren dat ze de eigen fantasie kunnen reguleren. Ze hoeven zich niet 

mee te laten slepen door hun verbeeldingskracht als ze kunnen evalueren welke fantasieën 

voor of tegen henzelf werken. 

• Maak tijd en ruimte vrij voor fantasiespel met het kind, doe mee en heb plezier. 

• Help kinderen om hun ideeën vast te leggen, door het opschrijven van verhalen van het kind 

dat nog niet kan schrijven of door het samen bijhouden van een dagboek. 

• Vertel ze regelmatig over de positieve aspecten van hun hoog gevoeligheid, bijvoorbeeld:  

o Jij hebt een rijke fantasie! 

o Jij bekijkt de wereld van verschillende kanten! 

o Wat is het fijn om naar jouw verhalen te luisteren. 

o Wat is er veel te zien in jouw tekeningen. 

• Help ze ook om hun gedrag te moduleren:  

o Help hen om onderscheid te maken tussen fantasie en werkelijkheid. Zie het niet als 

liegen, maar vraag voorzichtig of het een echt gebeurd verhaal is of een bijna echt 

gebeurd verhaal. Hun herinneringen en nieuwe gedachten of ideeën lopen snel door 

elkaar. 

o Zorg dat er ruimte is voor het uiten van creativiteit, voor schilderen, tekenen, kleien, 

toneelspelen, dansen, enz. 

o Help ze door bewust te verzinnen, door samen het spel van “Stel je voor dat” te 

spelen. 

o Leer ze dat ze hun verbeeldingskracht ook kunnen gebruiken voor het oplossen voor 

echte problemen en om te gaan met uitdagingen. 
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Emotionele hooggevoeligheid 

De begeleiding van deze kinderen bestaat uit: 

• Accepteer alle gevoelens, ongeacht de intensiteit. Voor mensen die niet erg emotioneel zijn, 

klinkt dit nogal vreemd. Zij beschouwen deze uitingen als melodramatisch, lastig of 

kinderachtig. Maar als we de emotionele intensiteit accepteren en hen helpen met de 

problemen die daarmee kunnen ontstaan, bevorderen we een juist een gezonde groei. 

• Help ze om te anticiperen op fysieke en emotionele reacties en leer ze ermee om gaan. Soms 

weten ze niet wanneer ze zo overstuur raken dat ze hun controle verliezen. Als ze op hun 

eigen waarschuwingssignalen leren letten, zoals hoofdpijn, zweethanden of buikpijn, kunnen 

ze hun emoties beter in de gaten houden en worden ze er niet door overvallen. 

• Bereid kinderen voor op veranderingen in omgeving en op wisselingen bij verzorgers of 

leerkrachten, zodat het de ruimte heeft om aan die dingen te wennen. Door hun grotere 

gehechtheid aan verzorgers, leerkrachten en omgeving kost het moeite om die gehechtheid los 

te laten en een nieuwe verbinding aan te gaan. 

• Help ze onderscheid aanbrengen tussen emoties van anderen, die ze meevoelen, en 

authentieke emoties van zichzelf. Het verdriet van de ander hoeven ze niet helemaal mee te 

doorleven, medeleven is behulpzamer voor de ander en henzelf. 

• Vertel ze regelmatig over de positieve aspecten van hun hoog gevoeligheid, bijvoorbeeld:  

o Jij bent je bewust van wat anderen voelen. 

o Jij geeft om mensen! 

o Jij zal iemand niet snel laten vallen. 

o Wat begrijp je me goed. 

• Help ze ook om hun gedrag te moduleren:  

o Help hen om emoties en gevoelens met anderen op een positieve en productieve 

manier te delen, leer ze om woorden te gebruiken,  of hun emoties te uiten in een 

gedicht, tekening of verhaal. 

o Leer ze respect te hebben voor de emoties en het gebrek aan emoties bij anderen. 

o Help ze om hun woordenschat te vergroten, met betrekking tot gevoelswoorden. 

Welke woorden kunnen we gebruiken om “slecht” te omschrijven (rot, naar, irritant, 

vervelend, saai, ongemakkelijk, bezorgd, angstig, frustrerend, enz.) en welke woorden 

kunnen we gebruiken bij “vrolijk”(tevreden, gelukkig, blij, uitgelaten, 

huppelig,verrukkelijk , enz.)? 

o Leer ze ontspanningstechnieken. 

o Leer deze kinderen om regelmatig stil te staan bij hoe ze zich voelen. Voel ik me 

goed? Wat betekent dit gevoel? Ben ik warm of koud? Hoe voel ik me in mijn buik, in 

mijn hoofd? 


