
Prof. Dr. Anna Bosman is als hoogleraar verbonden aan de sec-
tie Orthopedagogiek van de Radboud Universiteit in Nijmegen. In 
2005 kwam zij in aanraking met het werk van de Amerikaanse 
psychotherapeute Elaine Aron, die het begrip hoogsensitiviteit we-
reldwijd op de kaart heeft gezet. Bosman heeft onderzoek gedaan 
naar hoogsensitiviteit bij leerlingen in het basisonderwijs en het 
speciaal basisonderwijs. Wat is haar visie op hoogsensitiviteit en 
hoe heeft dit haar eigen leven beïnvloed? 

D e  o p i n i e  v a n
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Hoogsensitiviteit is een 
biologische eigenschap
Christine Beenhakker

“Mijn interesse in het onderwerp werd bij 
toeval gewekt. Op een dag hoorde ik de 
ene leerkracht tegen een andere leerkracht 
zeggen: ‘Eerst waren de kinderen allemaal 
dyslectisch en nu zijn ze allemaal hoogsen-
sitief.’ Een paar maanden later viel mijn oog 
op het boek over hoogsensitiviteit van Elaine 
Aron. Toen ik de zelftest zag, herkende ik 
er wel het een en ander in, maar dacht ook 
meteen: iedereen heeft dat. Mijn nieuws-
gierigheid won het echter van mijn vooroor-
deel. Ik maakte vier kopietjes van de zelftest 
en heb die samen met mijn man ingevuld: 
een keer voor mezelf en een keer voor hem. 
Hij deed dat ook zo: een voor zichzelf en 
een voor mij. Uit de scores kwam een signi-
ficant verschil naar voren: ik had voor mezelf 
wel vijftien keer ‘ja’ gescoord, terwijl hij dat 
maar vier keer voor zichzelf had gescoord. 
In de test die hij vervolgens voor mij invulde 
scoorde hij zelfs negentien keer ‘ja’. Toen 
viel er voor mij wel een en ander op zijn 
plek. Ik begreep ineens waarom ik vroeger 
bijvoorbeeld niet naar een disco wilde, het 
teveel aan lawaai en het stroboscopische 
licht was me gewoon te veel. Als kind was 
ik bijvoorbeeld ook heel bang voor mensen. 
Ik ging altijd onder de tafel zitten als er 
vreemde mensen op bezoek kwamen.” 

Het beeld dat je hebt van mensen die hoog-
sensitief zijn, is dat ze een beetje terugge-
trokken zijn, en dat ze altijd overprikkeld, 
een beetje bangig en in zichzelf gekeerd 
zijn.

“Er zijn mensen die zichzelf hoogsensitief 
vinden en tegelijkertijd ook zeggen dat 
ze gedurfde acties ondernemen. Volgens 
Aron is circa 30% van de hoogsensitieve 
personen extravert, circa 70% is introvert. 
De extraverten zijn de ‘sensation seekers’: 
mensen die wel van een kick houden en 
bijvoorbeeld wel een bungeejump doen, 
maar die tegelijkertijd zeer nauwgezet zijn 
en van tevoren goed controleren dat alles 
voldoende gezekerd is. Ze gaan wel berg-
beklimmen, maar zullen niet van de berg 
vallen, gechargeerd gezegd.” 

Ik krijg in mijn praktijk cliënten die zeggen: 
ik ben hoogsensitief, als een soort veront-
schuldiging voor hun gedrag. Want het 
beeld dat zij van zichzelf hebben is dat er 
iets aan henzelf mankeert. 
“Aron heeft gedegen wetenschappelijk on-
derzoek gedaan naar het verschijnsel hoog-
sensitiviteit. Haar theorie is dat hoogsen-
sitiviteit een biologische eigenschap is, die 
zowel bij mensen als bij dieren voorkomt. 
Desondanks kunnen hoogsensitieve kinde-
ren en volwassenen het wel wat moeilijker 
hebben in onze prikkelrijke westerse maat-
schappij. Door een overdaad aan prikkels 
kunnen zij overweldigd raken, waardoor ze 
ander gedrag vertonen. We weten allemaal: 
de een kan beter tegen pijn dan de ander. 
Als je twee mensen dezelfde stimulus geeft 
krimpt de een in elkaar. De ander voelt het 
wel, maar is er veel laconieker onder. Voor 
de een is licht heel vervelend en voor de 
ander niet. En dit heeft consequenties voor 
de manier waarop jij je ontwikkelt, als er 
bijvoorbeeld te ruw met je wordt omgegaan 
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als je daar niet zo goed tegen kunt. Of juist 
andersom, als je onderprikkeld wordt. Dit ge-
beurt bijvoorbeeld vaak bij kinderen met een 
verstandelijke beperking die traag reageren. 
Dan roepen wij al gauw: hij wil niet! Nee, 
er is te weinig prikkeling. Ze laten het kind 
juist te veel met rust waardoor hij helemaal 
apathisch wordt.” 

“Vaak identificeren mensen zichzelf met hun 
aandoening: eindelijk iets waaraan zij kunnen 
toeschrijven waarom zij zich niet gelukkig 
voelen. Dat gebeurt met dyslexie bijvoorbeeld 
ook. ‘Oh, ik kan niet lezen omdat ik dyslexie 
heb.’ Nee, jij kunt niet lezen en dat noemen 
wij dyslexie. Voor veel mensen is dat een 
vorm van rechtvaardiging door te zeggen dat 
de rest zich maar aan hen moet aanpassen, 
of dat zij allerlei uitzonderingsposities moeten 
krijgen omdat 
ze ‘nu een-
maal dit zijn’. 
Net zoals je 
een lichame-
lijke beperking 
hebt en in een 
rolstoel zit: 
dan mogen er 
geen drempels 
zijn maar mensen moeten ervoor zorgen 
dat jij ook het museum in kunt. Dit soort 
aanpassingen kun je dan claimen, want ‘jij 
bent iets’ en je identificeert jezelf ermee. 
Maar hooggevoeligheid is helemaal geen 
diagnose! Het is een eigenschap die een deel 
van de mensen en de dieren karakteriseert. 
Het denken in abnormaliteiten is een kwestie 
van normen en waarden. Pathologie ontstaat 
op het moment dat biologisch gesproken 
het leven van het organisme bedreigd wordt. 
Lang niet elke abnormaliteit is pathologie. Ik 
heb dan ook niet zoveel met diagnoses. In 
mijn perceptie is bijvoorbeeld autisme ook 
helemaal geen stoornis of een afwijking. 
Het is eerder een conditie. Die mensen staan 

gewoon anders in het leven.” 
Hoe bedoel je dat precies?
“Mijn idee is dat mensen die nu door diag-
nostici als autistisch geclassificeerd worden, 
mensen zijn die biologisch gezien zoveel 
prikkels binnen krijgen die ze niet kun-
nen verwerken, dat zij zich gaan afsluiten. 
Mensen met autisme kijken je ook vaak niet 
rechtstreeks aan: ze moeten namelijk na-
denken en hebben daar alle aandacht voor 
nodig. Daarbij moeten ze ook nog de ge-
zichtsuitdrukking van hun gesprekspartner 
interpreteren. Ze kijken je dan niet aan om 
bijvoorbeeld hun gedachten beter te kunnen 
ordenen. Het waargenomen, ‘afwijkende’ 
gedrag is in dat geval een compensatiestra-
tegie: een soort beschermingsmechanisme 
dus, omdat er te veel stimuli binnenkomen. 
Ze sluiten zich dan af, om het nog enigs-

zins te kunnen 
behappen.” 

“Overigens: 
Aron vindt 
autisme geen 
hoogsensitief 
gedrag, omdat 
hoogsensitieve 
mensen empa-

thisch zijn en mensen met autisme zouden 
dat niet zijn. Dat is haar keiharde criterium. 
Maar ik denk dat empathie bij autistische 
mensen wel degelijk in meer of mindere 
mate aanwezig is – ze voelen in feite juist te 
veel mee met de ander. Ik heb veel gesprek-
ken gehad met mensen die de diagnose 
autisme hebben en die tevens hoog functio-
nerend zijn. Die geven ook aan dat het niet 
zozeer is dat zij hun gevoelens niet willen 
uiten; ze weten alleen niet precies hoe ze 
dat moeten doen.” 

“De lobbygroep ‘Sensoring Processing De-
ficit’ – een aandoening die enige verwant-
schap heeft met hoogsensitiviteit – wilde 

Hooggevoeligheid is geen 
diagnose, maar een 

eigenschap die een deel 
van de mensen karakteriseert
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deze vorm van hooggevoeligheid als diag-
nose in de DSM V laten opnemen. Dat is 
niet gelukt. Aron was er daar ook helemaal 
op tegen. Zij classificeert hoogsensitiviteit als 
een eigenschap. Het is geen diagnose, niet 
iets ‘waar je vanaf moet’.”

Zijn er ook bepaalde specifieke kenmerken, 
waar die hooggevoeligheid uit blijkt? 
“Voor mij kan het alleen maar divers zijn. 
Bij de een is het alleen maar het licht, bij 
de ander geluid. Ik heb het zelf heel erg 
bij geluid. Geluid is voor mij al heel gauw 
te veel, maar combinaties komen uiter-
aard ook heel veel voor. Uitgaande van wat 
mensen aangeven, komt alles voor; van het 
hele spectrum dat mensen alles vervelend 
vinden tot maar een ding, dat hen enorm 
stoort, specifiek gericht op één zintuig.”

“Een collega vertelde mij onlangs het vol-
gende. Sommige kinderen eten bepaalde 
dingen niet omdat het een raar effect in 
de mond geeft. Haar zoon wilde geen rijst 
eten, omdat het overal in je mond terecht-
komt en hij daar geen controle over had. 
Hij zei dan: ’Ik lust geen rijst.’ Toen vroeg 
zij: ’Hoe weet je dat nou?’ De rijst lag op 
zijn bord, met vlees en groente door elkaar, 
en dat vond hij maar niks: alles moest 
geordend en overzichtelijk op zijn bord 
liggen, en vervolgens een voor een worden 
opgegeten. Daar moet je als verzorger dus 
wel rekening mee houden en tegelijkertijd: 
kinderen moeten leren om het toch eens 
op een andere manier te proberen. Soms 
ontkom je er namelijk niet aan, als je een 
keer ergens anders gaat eten en het zo 
aangeboden wordt. Die sensitiviteit is dus 
heel specifiek.” 

Hoogsensitiviteit is een biologische aanleg 
die iemand heeft en die ook bij dieren 
voorkomt. Kun je daar een voorbeeld van 
geven? 

Over Anne Bosman…
Prof. Dr. A.M.T. Bosman (1956) is 
hoogleraar bij de Faculteit der Soci-
ale Wetenschappen van de Radboud 
Universiteit Nijmegen. Zij behaalde drie 
kandidaatsexamens aan de Radboud 
Universiteit: pedagogische en andrago-
gische wetenschappen, wijsbegeerte en 
psychologie. In 1987 studeerde zij af in 
de cognitieve psychologie. Sinds 1996 
is zij als wetenschappelijk medewerkster 
verbonden aan de Radboud Universiteit. 
Met haar onderzoek naar evidence-
based therapieën en behandelingen 
probeert zij een brug te slaan tussen de 
psychologische theorie en de pedagogi-
sche praktijk van kinderen met leer- en 
ontwikkelingsstoornissen. 
www.annabosman.eu 

“Specifiek gedrag van mensen en dieren 
dat wij hoogsensitief noemen heeft een 
sterk ‘kat-uit-de-boom-kijken-karakter’. In 
2007 heeft Kees van Oers een schitterend 
proefschrift geschreven over de persoon-
lijkheid van de koolmees. Hij spreekt over 
twee typen: de brutale en de verlegen, 
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timide koolmezen. De brutalen zijn snelle, 
agressieve beslissers die zonder angst op 
hun doel, bijvoorbeeld eten, afgaan. De 
timide koolmezen zijn veel voorzichtiger, 
weinig agressief en kunnen zich goed aan 
de omgeving aanpassen. Kees van Oers 
stelt dat de timide koolmezen ‘relatively 
high sensitive’ zijn. Bij fruitvliegen worden 
deze twee typen ook wel aangeduid met 
‘zitters’ en ‘rovers’. De zitter, een hoog-
gevoelige fruitvlieg, zit en kijkt totdat de 
kust veilig is, terwijl de rovers rondvliegen 
en hun slag slaan. Het blijkt dat je deze 
karakterisering bij heel veel diersoorten 
kunt maken: dieren die heel brutaal zijn 
en dieren die een beetje meer afwachtend 
zijn.” 

“De rovers lijken zich minder gelegen te 
laten aan dat wat er in de omgeving ge-
beurt en kunnen daardoor gemakkelijk het 
slachtoffer worden van dieren die op hen 
jagen. In tijden van schaarste is de strategie 
van de zitters niet voordelig. Als zij te lang 
wachten hebben de rovers het eten reeds 
verschalkt en is er voor hen niets over. 
Evolutionair gezien is het dus heel duidelijk 
dat het in de ene omstandigheid gunstiger 
is om brutaal te zijn, terwijl in de andere 
omstandigheid het juist voordeliger is om 
bescheiden te zijn. De conclusie is evident: 
in zijn algemeenheid zijn er dus geen 
dingen ‘beter’ of ‘slechter’; dat hangt altijd 
van de context af.” 

Wat betekent hooggevoeligheid voor jou 
persoonlijk en welke invloed heeft dit op jouw 
leven gehad?
“Waar mensen wel achter kunnen komen 
als ze een boek over hoogsensitiviteit lezen, 
is waarom ze zijn zoals ze zijn. Door mij 
te verdiepen in hooggevoeligheid ging ik 
mezelf beter begrijpen. Toen ik in Nijmegen 
ging studeren, was ik voorzitter van allerlei 
werkgroepjes. Tijdens een dergelijke discussie 
kon het zijn dat ik aan de gezichtsuitdrukking 
of lichaamstaal zag dat iemand nog wat wilde 
zeggen. Ik voelde mensen haarfijn aan en ik 
snapte niet dat anderen deze antenne niet 
hadden. Voor mij was dat heel duidelijk, ik 
zag van alles gebeuren, ik las de uitdrukking 
op iemands gezicht. ‘Jij hebt ook alles door’, 
zeiden anderen dan tegen mij.” 

“Ik wil mijn studenten ook duidelijk maken 
dat er geen  ‘prototypes’ van mensen bestaan. 
Iedereen heeft bepaalde karaktereigenschap-
pen. Sommige mensen onderscheiden zich 
heel erg in iets en anderen niet. Luister naar 
de ander, neem de ander serieus en vraag 
door als je iets niet begrijpt. Voor mensen 
die hoogsensitief zijn is het erg fijn als ze 
begrepen worden. Voor mij is acceptatie van 
de ander en het accepteren dat die ander op 
een andere manier de wereld ervaart dan jij, 
misschien wel de allerbelangrijkste levensles.”
 




