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Voorwoord 
Het begon allemaal met het lezen van een boek. Achteraf kan ik zeggen, dat vanaf dat 
moment, als vanzelf het scriptieproces van start is gegaan. Er was een trigger: het boek. 
Vervolgens een gedachte: hé interessant, hierover wil ik meer weten! En even later: ik ga 
onderzoek doen en mijn scriptie hierover schrijven!  

Sinds dit alles gebeurde, heb ik het fenomeen hoogsensitiviteit niet meer losgelaten, maar 
geïntegreerd in mijn leven. Omdat het over mij gaat, maar ook omdat het me enorm helpt 
om bewust te zijn van mijn denken en doen, of beter gezegd, mijn voelen en niet-doen, 
oftewel Wu-Wei (grondstelling vanuit het Taoïsme die betekent: ‘doen door niets te doen’). 

Nu is de scriptie voltooid en ligt deze klaar om verspreid te worden, naar wie dit maar wil 
lezen. Het liefst wil ik, dat iedereen dit leest, maar in de eerste plaats is de scriptie 
geschreven voor de docenten van de Politieacademie. Met het doel om kennis over 
hoogsensitiviteit over te dragen aan deze docenten, zodat zij zich bewust kunnen worden 
van de aanwezigheid van hoogsensitieve studenten en inzicht kunnen krijgen in de 
belevingswereld van een hoogsensitieve student. In het algemeen natuurlijk, want ieder 
persoon is uniek. Het kan naar mijn idee niet anders dan dat dit een positieve bijdrage zal 
leveren aan de kwaliteit van het basis politieonderwijs. 

Als ik terugkijk op het afgelopen jaar, dan is het ‘scriptie-proces’ een mooi proces gebleken. 
Waar ik in eerste instantie op kon zien tegen het uitvoeren van een onderzoek, kan ik nu 
vaststellen dat dit juist een heel leuk en leerzaam onderdeel van het proces is geweest.  

Naast dat ik iedere student een persoonlijke email heb gestuurd, wil ik ook op deze plek alle 
studenten die een bijdrage hebben geleverd aan dit onderzoek bedanken voor hun 
medewerking. Daarnaast wil ik mijn collega’s Hans Weijkamp en Saskia Dekkers bedanken. 
Saskia heeft mij geholpen bij het vinden en concretiseren van de onderzoeksvragen, en met 
steun van Hans is het me gelukt de scriptie tekstueel en inhoudelijk ‘in flow’ te krijgen en 
hopelijk is het boeiend en leesbaar geworden. 

Wie in dit voorwoord niet mogen ontbreken, zijn de docenten van de NEM. Ik wil hen 
bedanken voor de begeleiding tijdens alle lesdagen, de intervisies en de ontwikkelingsdagen. 
De persoonlijke transformatiegesprekken brachten hier nog extra verdieping in.  

Als laatste bedank ik Bjorn, mijn man. Voor zijn steun en vertrouwen gedurende de 
afgelopen 3 jaar studie, waarin ook regelmatig zijn flexibiliteit en geduld op de proef werden 
gesteld. Ik hoop ook hem een plezier te doen met deze scriptie; hij is docent aan de 
Politieacademie. 
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Samenvatting 
Hoogsensitieve personen hebben een gevoelig zenuwstelsel en een relatief open 
energieveld, waardoor prikkels vaak extra binnenkomen. Wanneer je je (nog) niet bewust 
bent van je hoogsensitiviteit en overprikkeld bent, kan het lastig zijn om te onderscheiden 
wat van jezelf is of wat van een ander is, bijvoorbeeld qua emoties. Wanneer je je wél 
bewust bent van je hoogsensitiviteit, kun je dit als een kracht inzetten. Verschillende 
bronnen melden, dat 1 op de 5 personen een HSP is (van Hoof 2016, www.ookzogevoelig.nl, 
Aron, 2006). Dat zou betekenen, dat ook onder de studenten van het basis politieonderwijs 
hoogsensitiviteit voorkomt. Of dat inderdaad zo is, ben ik gaan onderzoeken. 
 
De hoofdvraag van het onderzoek is: in hoeverre komt het fenomeen hoogsensitiviteit voor 
onder de studenten van het basis politie onderwijs binnen de politieacademie en hoe gaan zij 
ermee om? 

Deze scriptie bevat alle informatie die nodig is om de volgende deelvragen te 
beantwoorden: 

- Wat is hoogsensitiviteit? 
- Hoe vaak komt hoogsensitiviteit voor onder studenten van het basis politieonderwijs 

binnen de politieacademie? 
- Hoe gaan hoogsensitieve studenten van het basis politieonderwijs om met hoog 

sensitiviteit: 
 a. in de klas? 
 b. tijdens de praktijkstages 
 c. tijdens het maken van (huiswerk)opdrachten? 

Om tot beantwoording van de beschreven vragen te komen, is onderzoek gedaan, te weten:  
- literatuuronderzoek, waarmee deelvraag 1 beantwoord kon worden; 
- kwantitatief onderzoek, waarmee deelvraag 2 en het eerste deel van de hoofdvraag 

beantwoord konden worden; 
- kwalitatief onderzoek, waarmee deelvraag 3 en het tweede deel van de hoofdvraag 

beantwoord konden worden. 

Als belangrijkste resultaat kan genoemd worden, dat 16 studenten hoog sensitief bleken te 
zijn, wat een percentage is van ruim 26%. Hieronder waren 10 mannen en 6 vrouwen. Van 
dit aantal wisten 12 studenten nog niet dat zij een hoogsensitief persoon zijn. Er blijkt geen 
significant verschil te zijn tussen niveau 4 en niveau 5 studenten. Geïnterviewde 
hoogsensitieve studenten noemen dat zij de klassen te groot vinden en dat zij het open 
leercentrum als te rumoerig en onrustig ervaren. Zij noemen allen de behoefte aan een 
stilteplek om te kunnen studeren. Ook geven zij aan dat de klassen te groot zijn en noemen 
zij als alternatief het werken in werkgroepen, zoals dit ook in hoger onderwijs wordt 
toegepast. Dat houdt in, dat zij zelf in een werkgroep aan de slag gaan met opdrachten en 
dat plenair de terugkoppeling in de totale groep of klas plaatsvindt. Verder is uit de analyse 
gebleken, dat het zijn van een HSP niet afhankelijk is van de variabelen geslacht, leeftijd of 
niveau. Ook niet als we een subschaal ‘overprikkeling’ construeren.  
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Hoofdstuk 1 Inleiding 
In de zomer van 2016 las ik het boek 'leven met hooggevoeligheid' van Susan Marletta Hart. 
Ik las het in één adem uit. Zonder er een dramatische toon aan te willen geven kan ik zeggen 
dat vanaf dat moment mijn leven veranderde. Het regende kwartjes tijdens het lezen en 
eindelijk kon ik mezelf begrijpen. Want: dit boek ging over mij. Waar ik tot dat moment altijd 
heb gedacht dat ik ‘anders’ was, viel hier alles op zijn plek en kon ik voor het eerst in mijn 
leven ontspannen ZIJN, met het gevoel dat ik goed ben zoals ik ben. Mijn gevoel ‘anders’ te 
zijn luisterde naar de naam hooggevoeligheid. Het onderwerp voor mijn scriptie was 
hiermee een feit. 

Ik ben sinds 2002 werkzaam op de politieacademie en juist in deze hiërarchische en 
systeemgerichte werkomgeving werd ik bij regelmaat behoorlijk uitgedaagd in mijn 
zoektocht naar mezelf. Het gevoel ‘anders’ te zijn bracht voor mij nl. mee dat ik altijd op 
zoek ben geweest naar de sleutel die ik nodig had om me aan te passen aan wat -ik dacht 
dat- ‘normaal’ was.  

Met wat het boek van Susan Marletta Hart bij mij losmaakte en mijn (werk)plek in de 
politieorganisatie, werd mij duidelijk dat ik juist binnen deze organisatie onderzoek wilde 
verrichten naar hoogsensitiviteit. Verschillende bronnen melden dat 1 op de 5 personen een 
HSP is (van Hoof 2016, www.ookzogevoelig.nl, Aron, 2006). Dat zou betekenen, dat onder de 
studenten van de politieacademie dit aantal ook aanwezig moet zijn. Maar ís dat ook zo? En 
als dat zo is, wat zijn dan hun coping strategieën? Met andere woorden: hoe gaan zij om met 
hun hoogsensitiviteit binnen de leer- en werkomgeving van de politie? Daar was ik zo 
nieuwsgierig naar dat ik met ontzettend veel plezier aan de slag gegaan ben met het 
onderzoek.  

Ik heb binnen de organisatie navraag gedaan of er al eerder onderzoek gedaan is naar hoog 
sensitiviteit binnen de politie(academie). Dat bleek niet zo te zijn, dus mijn weg was vrij om 
het onderzoek geheel naar mijn wens in te richten. 

In de literatuur wordt de term hoogsensitiviteit ook wel als hooggevoeligheid geduid. Prof. 
Dr. Elke van Hoof (van Hoof, 2016) stelt dat beide termen een verschillende betekenis 
hebben, als volgt: hooggevoeligheid heeft met emoties te maken en hoogsensitiviteit met 
zintuigen die veel informatie tegelijkertijd binnenkrijgen. Hooggevoeligheid gaat over een 
reactie op een prikkel die binnenkomt. Bijv. mensen met een borderline 
persoonlijkheidsstoornis zijn bijzonder hooggevoelig. Mensen met autismespectrumstoornis 
zijn óf zeer ondergevoelig, óf zeer hooggevoelig. Mensen met trauma's uit het verleden zijn 
bijzonder gevoelig. Meestal gaat het dan om specifieke triggers en situaties. Mensen die 
lijden aan chronische stress zijn ook bijzonder hooggevoelig. Maar dat wil niet zeggen dat 
deze mensen ook hoogsensitief zijn. 

In deze scriptie wordt de term hoogsensitiviteit gehanteerd. Waar gesproken wordt over een 
hoogsensitief persoon, wordt dat meestal afgekort met HSP. Hoogsensitieve personen 
worden aangeduid als HSP’s. 

De term ‘hooggevoeligheid’ wordt wel gebruikt, wanneer geciteerd wordt vanuit een tekst 
waarin deze term gebruikt wordt. 
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Het onderzoek van Prof. Dr. Elke van Hoof (van Hoof, 2016) is in deze scriptie de hoofdbron 
omdat dit onderzoek het meest recente onderzoek is, waar hele concrete en voor deze 
scriptie bruikbare informatie beschikbaar is gekomen. De meeste wetenschap is dan ook 
afkomstig uit dit onderzoek. 

De test om HSP vast te stellen is echter niet de test die Van Hoof gebruikt; Prof. Dr. van Hoof 
geeft aan dat op dit moment de test nog niet voor individueel gebruik ingezet mag worden, 
omdat er nog geen norm bepaald is. Zij heeft een test ontworpen, die een ‘afgeleide’ is van 
de zelfrapportagevragenlijst van Elaine Aron, maar waar een aantal aanpassingen in is 
doorgevoerd, om deze meer concreet te maken (Van Hoof, 2016). Voor dit onderzoek is 
ervoor gekozen om wél de vragenlijst van Elaine Aron te gebruiken, simpelweg omdat deze 
test wetenschappelijk onderbouwd is en daarmee voldoet als test. Deze test vond ik op 
www.ookzogevoelig.nl. 

 
Doelstelling 
Het doel van dit onderzoek is om meer kennis aan te dragen over hoogsensitiviteit bij de 
docenten van de politieacademie. Hiermee kunnen zij zich bewust worden van de 
aanwezigheid van studenten met het persoonlijkheidskenmerk HSP. Deze bewustwording 
kunnen zij meenemen in hun lessen, incl. de voorbereiding en de examinering. Dit alles kan 
een positieve bijdrage leveren aan de kwaliteit van het politieonderwijs. 
 

Hoofdvraag 
In hoeverre komt het fenomeen hoogsensitiviteit voor onder de studenten van het basis 
politie onderwijs binnen de politieacademie en hoe gaan zij ermee om? 

Deelvragen 

1. Wat is hoogsensitiviteit? 

2. Hoe vaak komt hoogsensitiviteit voor onder studenten van het basis politieonderwijs 
binnen de politieacademie? 

3. Hoe gaan hoogsensitieve studenten van het basis politieonderwijs om met hoog 
sensitiviteit: 

 a. in de klas? 

 b. tijdens de praktijkstages 

 c. tijdens het maken van (huiswerk)opdrachten? 
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Hoofdstuk 2 Methoden en werkwijzen 
Om tot een juiste beantwoording van de vragen en een goede analyse te komen is 
literatuuronderzoek, kwantitatief onderzoek en kwalitatief onderzoek verricht.  

Literatuuronderzoek 
Zéér recentelijk is door de Universiteit van Leuven een groot wetenschappelijk onderzoek afgerond 
(Van Hoof, 2016). Om theoretische, vaak wetenschappelijke, onderbouwing te kunnen geven, wordt 
in deze scriptie de stand van zaken in de literatuur beschreven. Het genoemde onderzoek kan als 
hoofdbron aangemerkt worden. 
  
Kwantitatief onderzoek 
Deze methode is ingezet om zicht te krijgen op aantallen. Maar ook om eventuele verbanden of 
verschillen in kaart te kunnen brengen. 
 
Kwalitatief onderzoek  
Door gebruik van deze methode kon onderzocht worden hoe hoogsensitieve studenten het 
fenomeen hoogsensitiviteit zelf ervaren en wat hun coping strategieën zijn.  
 
Deelvragen 

1. Wat is hoog sensitiviteit? 

Deze vraag is beantwoord na literatuuronderzoek. Dit onderzoek was, naast het vinden van 
een definitie, gericht op coping strategieën en het onderwijs. 

2. Hoe vaak komt hoog sensitiviteit voor onder studenten van het basis politie onderwijs 
binnen de politieacademie? 

Om deze vraag te kunnen beantwoorden is kwantitatief onderzoek verricht door een 
enquête te houden onder 97 studenten van de Politieacademie. Vervolgens zijn de 
gegenereerde data geanalyseerd met behulp van het computerprogramma SPSS, en zijn de 
resultaten op verschillende manieren visueel gemaakt.  

3. Hoe gaan hoogsensitieve studenten van het basis politieonderwijs om met 
hoogsensitiviteit: 

 a. in de klas? 
 b. tijdens de praktijkstages 
 c. tijdens het maken van (huiswerk)opdrachten? 
 
Om deze vraag te kunnen beantwoorden is een aantal interviews afgenomen, bij 
hoogsensitieve studenten. 

De beantwoording van bovengenoemde deelvragen leidden naar de beantwoording van de 
hoofdvraag: In hoeverre komt het fenomeen hoogsensitiviteit voor onder de studenten van 
het basis politie onderwijs binnen de politieacademie en hoe gaan zij ermee om? 
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Hoofdstuk 3 Wat is hoogsensitiviteit? 
3.1 Definitie en kenmerken van hoogsensitiviteit 
Hier wil ik starten met het beschrijven van de definitie van hoogsensitiviteit. Het heeft nl. 
lang geduurd voordat hoogsensitiviteit gedefinieerd kon worden en in 2016 is de definitie 
dan eindelijk vastgesteld, door Prof. Dr. Elke van Hoof (van Hoof, 2016). 
 
Definitie 
‘Een persoon met hoog sensitiviteit onderscheidt zich van anderen door een sterke 
vaardigheid om externe factoren buiten de context waar te nemen en diepgaand te 
verwerken’. 
 
‘Diezelfde persoon met hoog sensitiviteit kenmerkt zich door een sterke vaardigheid om die 
factoren uit de context te halen, die te verwerken op een diepgaand niveau, met als gevolg 
dat er een verhoogde kwetsbaarheid ontstaat voor overprikkeling. En afhankelijk van de 
situatie, waarin de persoon met hoog sensitiviteit zich bevindt kan die reactiviteit 
veroorzaakt door de overprikkeling, de zelfontwikkeling gaan belemmeren of bevorderen’. 
(lezing Van Hoof, 2016). De geluidsopname van de genoemde lezing is bij mij beschikbaar. 

‘Bij veel mensen roept de term hoogsensitiviteit iets negatiefs op. Het wordt dikwijls gezien 
als een stoornis of een syndroom, maar zo zit het dus niet in elkaar. Ik kan dit niet genoeg 
benadrukken; als je één zin uit dit boek moet onthouden, laat het dan de volgende zijn. 
Hoogsensitiviteit is geen aandoening, handicap of stoornis. Het staat niet in de DSM, je krijgt 
er geen briefje van de dokter voor en het mag je niet thuishouden van je werk of school. HSP 
heb je niet, je bent het. Het is een persoonlijkheidskenmerk, een stukje temperament dat je 
maakt tot wie je bent’ (lezing Van Hoof, 2016). 

Dus: sensitiviteit is het continuüm, en HSP dat ben je of dat ben je niet. Dat word je niet en 
dat verdwijnt ook niet. Prof. Dr. Elke van Hoof verwoordde dit treffend tijdens haar lezing op 
15 december 2016, als volgt: ‘Hoogsensitiviteit is een persoonlijkheidskenmerk; één van de 
kenmerken van de blend persoonlijkheid die je bent’. 

‘Daarmee wordt meteen gezegd dat dé HSP niet bestaat. Het is slechts één kenmerk van een 
veel grotere identiteit die de persoon heeft. Wij bestaan dus allemaal uit verschillende 
stukjes. Je hebt hoog sensitiviteit in combinatie met extraversie, je hebt hoog sensitiviteit in 
combinatie met introversie, noem maar op. Zo zijn er verschillende mogelijkheden die we 
kennen. Vandaar dat hoog sensitieve mensen ook vaak anders gaan reageren’(lezing Van 
Hoof, 2016). 

De kern van hoogsensitiviteit is diepgaande verwerking. Prof. Dr. Van Hoof stelt dan ook dat 
HSP’s niet kunnen stoppen met complex te zijn, waardoor ze vaak vermoeiend zijn voor hun 
omgeving. Het komt regelmatig voor dat een HSP terugkomt op een gesprek of gebeurtenis 
van een tijd geleden, waarna de niet-HSP met verbazing vraagt: ‘goh, ben je daar nu nóg 
mee bezig?’ Dit is typerend voor een HSP en heeft dus betrekking op de diepgaande 
verwerking. Eén van de door mij geïnterviewde studenten vertelde dat zijn vader ook een 
HSP is. De man maakt regelmatig opmerkingen in het gezin als: ‘het is vandaag 2 jaar 
geleden dat oma overleed’. Waar de rest van het gezin dan enigszins verbaasd reageert, 
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snapt deze student dat zijn vader die opmerking maakt. Voor deze hoogsensitieve student is 
diepgaande verwerking óók een bekend fenomeen. Hij maakt zelf regelmatig opmerkingen 
zoals zijn vader dat in het voorbeeld deed. Voor mij persoonlijk is dit ook zéér herkenbaar en 
dagelijkse kost. 

Diepgaande verwerking heeft zowel prettige als onprettige consequenties. Naast intense 
geluksgevoelens of intens kunnen genieten kunnen er ook diepe schuld- of 
schaamtegevoelens bestaan waaruit een HSP soms moeilijk loskomt. Angst voor de reactie 
van anderen, angst voor afwijzing en piekeren. Om onaangename gevolgen van 
overprikkeling te vermijden, ontwikkelen HSP’s strategieën als verlegenheid, terugtrekking 
of introvert gedrag (Tol, 2014). 

Naast de kern ‘diepgaande verwerking’ zijn er enkele kenmerken te benoemen om 
hoogsensitiviteit te kaderen. 

Een mooie en heldere beschrijving van 5 kenmerken van hoogsensitiviteit is te vinden op de 
website van Femke de Grijs (https://femkedegrijs.com/): 

HSP kenmerk 1 - Je hebt een voorkeur voor: 

 Stilte en rust 
 Kunst en schoonheid 
 Rechtvaardigheid en respect 
 Diepere zaken, zoals je roeping 
 Spiritualiteit 

HSP Kenmerk 2 - Je gedraagt zich op een specifieke manier: 

 Je doet; 
-creatief 
-plichtsgetrouw 
-gewetensvol 
-perfectionistisch  

 Je houdt er niet van als er op je vingers wordt gekeken 
 Je functioneert het beste in je eigen tempo 
 In je werk vind je kwaliteit en voldoening net zo belangrijk als salaris 

HSP kenmerk 3 - Je registreert op een specifieke manier: 

 Je hebt oog voor details 
 Je zintuigen kunnen scherper zijn 
 Je ervaart een gevoeligheid voor paranormale zaken zoals voor lichtwezens of 

entiteiten 
 Je ervaart dat je gevoelig bent voor pijn 
 Je kunt sterke emoties ervaren 
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HSP kenmerk 4 - In jouw relatie met andere mensen: 

 Kun je je zeer verantwoordelijk voelen, soms ten koste van jezelf. 
 Kun je je goed inleven in anderen en waarnemen wat een ander nodig heeft. 
 Kun je door onvriendelijke opmerkingen snel van streek raken en kun je geraakt 

worden door hartelijke opmerkingen. 

HSP Kenmerk 5 - Innerlijk ervaar je: 

 Een rijke innerlijke belevingswereld 
 Moeite om in je eigen energie te blijven (zo kun je bijvoorbeeld worstelen met jezelf 

‘’afschermen’’; je bent als het ware een kameleon) en daardoor kun je: 
o emoties van anderen op jezelf betrekken 
o gemakkelijk overvoerd raken in een omgeving met veel 

indrukken (bijvoorbeeld door mensen en/of geluiden) en je vermoeid of leeg 
voelen. 

o snel last hebben van stress verschijnselen 
o vaak stemmingswisselingen ervaren 
o een gevoeligheid voor verslavingen of depressie  ervaren 

 Dat je veel tijd nodig hebt om bij te komen van indrukken/gebeurtenissen (je bent dan 
graag alleen) 

 Dat je je niet altijd begrepen voelt en daardoor dwars doet, of je je terugtrekt 

Deze kenmerken komen overeen met de kenmerken zoals die worden genoemd door Dr. 
Elaine Aron (Aron, E. 2012). Zij spreekt over DOES: 

D – Diepgaande verwerking 
O – Overstimulatie 
E – Emotionele intensiteit 
S – Sensorische sensitiviteit 
 

Uit eigen ervaring weet ik hoe waardevol het is om bewust te zijn van deze kenmerken. Dat 
bewust zijn levert nl. op dat je kunt anticiperen en daarmee kunt zorgen dat je het moment 
van overprikkeling vóórblijft. Met andere woorden: je leert een pause-to-check systeem in te 
lassen. Wanneer je dit doet blijf je de talenten van jou als HSP inzetten. Kortom, je blijft in je 
kracht! 

3.2 Het ontstaan van de term hoogsensitiviteit 
HSP is geen nieuw kenmerk. Het is begonnen in de tijd van Sigmund Freud, waarin hij sprak 
over introversie en extraversie. 
Door zijn leerling Carl Gustav Jung, is dit in een continuüm gezet. Jung was de eerste die 
sprak over ‘innate sensitiveness’, waar specifieke gedragingen aan werden gekoppeld en die 
als één van de belangrijke aspecten werden beschouwd om verschillen in persoonlijkheid te 
gaan detecteren. 

Uiteindelijk heeft Elaine Aron in 1996 de naam hoogsensitiviteit in het leven gebracht. Tot 
die tijd noemden we het 'negatief affect' (lezing Van Hoof, 2016). 



12 
 

In haar boek ‘Hoog sensitieve personen’ zegt Elaine Aron over het ontstaan van de term: 

‘Soms voelen niet-HSP’s zich buitengesloten en gekwetst door het idee dat wij anders zijn 
dan zij en misschien klinken alsof we denken dat we op de één of andere manier beter zijn. 
Dan zeggen ze: ‘bedoel je dat ik niet gevoelig ben?’ Het punt is dat ‘sensitief zijn’ ook kan 
betekenen dat je begripvol en bewust bent. Zowel HSP’s als niet-HSP’s kunnen deze 
kwaliteiten hebben, die optimaal aanwezig zijn als we ons goed voelen en alert zijn op 
subtiliteiten. Als HSP’s zeer rustig zijn, kunnen ze zelfs het voordeel hebben dat ze fijnere 
nuances onderscheiden. Als we echter overprikkeld zijn, wat HSP’s vaak overkomt, zijn we 
allesbehalve begripvol of gevoelig. In plaats daarvan zijn we overladen, murw, en willen we 
alleen zijn. Je vrienden, die niet hoogsensitief zijn, worden daarentegen juist meer begripvol 
tegenover anderen in zeer chaotische omstandigheden.  

Ik heb er lang over nagedacht hoe ik deze karaktereigenschap moest noemen. Ik wist dat ik 
niet de fout wilde herhalen om het te verwarren met introversie, verlegenheid, geremdheid 
en allerlei andere verkeerde etiketten die ons door andere psychologen zijn opgeplakt. Geen 
daarvan omvat ook de neutrale, laat staan de positieve aspecten van de eigenschap. 
‘Sensitiviteit’ drukt wel het neutrale feit van grotere ontvankelijkheid voor stimulatie uit. Dus 
het leek tijd om het vooroordeel tegen HSP’s te compenseren door een term te gebruiken 
die in ons voordeel kon worden voorgelegd’. (Aron, 1996) 

3.3 Kwaliteiten 
Sensitiviteit is een strategie om informatie grondiger te verwerken, aldus Aron (2010). Annek 
Tol geeft hier in haar boek ‘Hoogsensitiviteit professioneel gezien’ een mooie uitleg bij, 
waarin ze het belang onderstreept voor de HSP om zijn sensitiviteit te begrijpen en in te 
zetten. Dus signalen begrijpen zonder deze in te kleuren met eigen invullingen, angsten of 
projecties. Daarbij onderscheid te maken tussen intern en extern waarnemen; wanneer je 
kunt waarnemen en met je aandacht bij je eigen reacties kunt blijven, behoud je je energie. 
Zodra je extern waarneemt, neem je de energie van de ander over (Tol, 2014). 
Als laatste wil ik nóg een aantal kwaliteiten van hoogsensitiviteit benoemen: 

- Sterk empathisch vermogen. 
- Creativiteit in de breedste zin van het woord. HSP’s zijn mindmappers en snelle creatieve 

denkers. Ze denken out of the box. 
- Snel overzicht hebben en ‘zien’ wat er nodig is in bedrijven en processen. 
- Sterk intuïtief, invoelingsvermogen, alles overal en tegelijkertijd aanvoelen. Eerder trends 

waarnemen. Eerder voorvoelen of iets goed gaat of niet. Bedachtzaamheid. 
- Inzicht en overzicht in vaak complexe systemen. Zien hoe alles met alles samenhangt. Door 

gedetailleerde en intense waarnemingen kunnen putten uit een groot raamwerk en 
verbanden. 

- Houden van intellectuele uitdagingen, creatieve uitdagingen, vernieuwingskracht. Nemen 
vaak geen genoegen met een gemiddeld resultaat. 

- Hoge mate van bewustzijn en authenticiteit. 
- Liefdevol, consciëntieus, rechtvaardig en loyaal. 
(Tol, 2014) 
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Deze kwaliteiten herken ik grotendeels ook bij mezelf. Het is daardoor een feest van 
herkenning om dit in de literatuur terug te vinden! Ik kan hier zelfs een eerste verband met 
leerstijlen leggen, als volgt: ik kom tot inzicht en overzicht in vaak complexe systemen 
doordat ik verbanden leg en vaak vanuit een helikopterview aanschouw. Tegelijkertijd 
herken ik mezelf óok in de leerstijl ‘bezinner’ zoals die door de psycholoog Kolb benoemd 
wordt. Voor mij houdt dit in dat ik vaak lange tijd nodig heb om het inzicht en overzicht te 
krijgen.  

‘De bezinner kijkt hoe anderen een probleem aanpakken en denkt eerst na voordat hij 
iets doet. Hij ziet veel oplossingen, omdat hij een probleem vanuit veel standpunten 
kan bekijken. Daardoor neemt hij beslissingen soms traag’. 

(http://www.leren.nl/cursus/sociale-vaardigheden/bijzondere-mensen/hooggevoelige-mensen.html) 

 

3.4 Coping strategieën 
Waar in het algemeen ‘omgaan met’ wordt aangeduid met coping strategieën, wordt in één 
titel van de geraadpleegde literatuur dit geduid als energiestijlen. ‘Het zijn vaak onbewust 
aangeleerde stijlen van omgaan met de eigen energie en grenzen die bepalend worden in 
iemands karakter’, stelt Annek Tol in haar boek ‘Hoogsensitiviteit professioneel gezien, 
2014).  
De term energiestijlen spreekt mij persoonlijk erg aan, omdat hiermee duidelijk wordt wat 
maakt dat iemand in of uit zijn kracht is. Het energiepeil en diens stroom is hierin de 
allerbelangrijkste factor. Zit je niet lekker in je vel, dan heb je weinig energie, met als gevolg 
dat je meer kwetsbaar bent en meer ontvankelijk wordt voor prikkels, met hier weer als 
gevolg dat je overprikkeld raakt…… een neerwaartse spiraal dus.  

Zit je goed in je vel, dan bruis je van energie, bewaak je als vanzelf je grenzen, zet je je 
scherpe zintuigen krachtig in, waar je directe omgeving van meegeniet…. Kortom, een 
opwaartse spiraal! 
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Hoofdstuk 4 Hoe vaak komt hoog sensitiviteit voor onder studenten van het basis 
politie onderwijs binnen de politieacademie? 
Om vast te kunnen stellen of een persoon hoogsensitief is, bestaan er meerdere testen. 
Zoals aangekondigd heb ik in dit onderzoek gebruik gemaakt van de 
zelfrapportagevragenlijst van psychotherapeute en universitair docent dr. Elaine Aron, 
hierna te noemen ‘de vragenlijst’. Deze test vond ik op www.ookzogevoelig.nl. Tevens is voor de 
analyse gebruik gemaakt van de normbepaling zoals die op dezelfde website vermeld stond. 
https://www.ookzogevoelig.nl/index.php/volwassenen/ben-jij-sensitief/ 

De vragenlijst bestaat uit 23 vragen (op pag. .. staat deze vragenlijst). De norm is vastgesteld 
op: 12 vragen of meer met JA beantwoord, dan kan een persoon aangemerkt worden als 
HSP.  

In totaal is aan 97 studenten gevraagd de vragenlijst in te vullen. Dit aantal is onderverdeeld 
in: 

- 49 studenten die de niveau 4 politieopleiding volgen 
- 48 studenten die de niveau 5 politieopleiding volgen 
 
Hiervan hebben 61 studenten de vragenlijst ingevuld, te weten 35 mannen en 26 vrouwen. 
Dit is een respons van ca. 60%. Bijlage II bevat alle ingevulde vragenlijsten. 

De data leidden naar het volgende resultaat: 

16 studenten bleken hoog sensitief te zijn. Hieronder waren 10 mannen en 6 vrouwen. Het 
aantal komt neer op een percentage van ruim 26%. 

In figuur 1 wordt dit visueel gemaakt.  

 
Figuur 1 Aantal HSP’s onder mannelijke en vrouwelijke studenten 

Op de volgende 2 pagina’s staat de vragenlijst. Deze is in een tabel verwerkt waarin per 
vraag te zien is hoeveel deze met JA beantwoord is, zowel door HSP’s als door niet-HSP’s 
(het excelbestand waarin de gegevens vanuit SPSS zijn opgenomen is bij mij beschikbaar): 
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 Vraag Totaal HSP % tov 
totaalgroep HSP 

Niet-HSP % tov totaalgroep 
niet-HSP 

1. Ik ben me bewust van subtiele signalen in mijn 
omgeving.  

58 14 87,5 44 97,8 

2. Ik word beïnvloed door de stemmingen van 
anderen.  

41 15 93,75 26 57,8 

3. Ik ben nogal gevoelig voor pijn. 8 5 31,25 3 6,67 

4. Tijdens drukke dagen merk ik dat ik behoefte heb 
om me terug te trekken in mijn bed of een 
donkere kamer (of een andere plek waar ik 
alleen kan zijn). 

16 9 56,25 7 15,6 

5. Ik ben bijzonder gevoelig voor de effecten van 
cafeïne.  

10 6 37,5 4 8,89 

6. Ik raak gemakkelijk overvoerd door dingen als fel 
licht, sterke geuren, grove weefsels of harde 
sirenes. 

9 6 37,5 3 6,67 

7. Ik heb een rijke en complexe innerlijke 
belevingswereld.  

26 10 62,5 16 35,6 

8. 
Ik voel me niet op mijn gemak bij harde geluiden.  

20 9 56,25 11 24,4 

9. Ik kan diep geroerd raken door kunst of muziek.  27 11 68,75 16 35,6 

10. Ik ben consciëntieus ( gewetensvol => 
zorgvuldig). 

49 14 87,5 35 77,8 

11. Ik schrik gemakkelijk.  13 7 43,75 6 13,3 

12. Ik voel me opgejaagd als ik veel moeite moet 
doen in korte tijd.  

24 10 62,5 14 31,1 

13. Als mensen zich in een fysieke omgeving niet 
prettig voelen, weet ik meestal wat er moet 
gebeuren om dat te veranderen (bijv. door het 
licht te dimmen of het meubilair te verplaatsen). 

30 9 56,25 21 46,7 

14. Ik raak geïrriteerd als mensen proberen me te 
veel dingen tegelijk te laten doen. 

33 12 75 21 46,7 

15. Ik doe erg mijn best om te voorkomen dat ik 
fouten maak of dingen vergeet.  

50 16 100 34 75,6 

16. Ik kijk uit principe niet naar gewelddadige films 
of tv-shows.  

3 2 12,5 1 2,22 

17. Ik voel me ongemakkelijk als er veel om me heen 
gebeurt.  

8 8 50 0 0 

18. Als ik erge honger heb, heeft dat een sterke 
invloed op mijn concentratievermogen of mijn 
humeur. 

40 14 87,5 26 57,8 

19. Veranderingen in mijn leven brengen me van 
mijn stuk.  

10 5 31,25 5 11,1 

20. Ik heb een neus voor delicate geuren, smaken, 
geluiden en kunstwerken en geniet daarvan. 

20 9 56,25 11 24,4 

21. Het vermijden van situaties die mij van streek 
maken of overbelasten, heeft bij mij hoge 
prioriteit. 

5 2 12,5 3 6,67 

22. Als ik met iemand moet wedijveren of op mijn 
vingers word gekeken, word ik zo nerveus of 
gespannen dat mijn prestaties veel minder zijn 
dan gewoonlijk. 

18 10 62,5 8 17,8 

23. Als kind werd ik door mijn ouders of leraren 
gevoelig of verlegen gevonden. 

23 10 62,5 13 28,9 

Figuur 2 Vragenlijst studenten 
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Hoofdstuk 5 Hoe gaan hoogsensitieve studenten van het basis politieonderwijs om 
met hoog sensitiviteit? 
Nadat door analyse van de ingevulde vragenlijsten duidelijk was welke studenten als HSP 
aangemerkt konden worden is een aantal van hen benaderd voor een interview. 7 studenten 
hebben hieraan meegewerkt.  

Met 5 studenten is het interview tijdens een persoonlijk gesprek afgenomen en 2 studenten 
hebben per email de gestelde vragen beantwoord. In bijlage III is dit deel uit beide e-mails 
opgenomen.  

Uitvoering interviews – proces: 

Om de interviews te doen heb ik gekozen om deze gesprekken te voeren in een vooraf 
gereserveerde vergaderruimte. Een gesprek voeren in een open ruimte zou een stressfactor 
kunnen zijn. Ook een geluidsopname van het gesprek zou stress kunnen genereren bij de 
student in kwestie. Ik heb tijdens ieder gesprek aantekeningen gemaakt en na afloop telkens 
het gesprek samengevat in een Word document. In dit hoofdstuk is de informatie 
opgenomen die voor deze scriptie het meest relevant is. Het Word document is echter in zijn 
geheel beschikbaar indien gewenst. 

Uitvoering interviews – inhoud: 

De ingevulde vragenlijst van de betreffende student is steeds als uitgangspunt genomen en 
bij (nagenoeg) iedere vraag die de student met ‘ja’ beantwoord had, is de student gevraagd 
voorbeelden te noemen vanuit zijn/haar onderwijssituatie (op school of in de praktijk) en 
vervolgens is de vraag gesteld welke coping strategieën hij of zij toepast. 

Van de 7 geïnterviewde studenten wisten 5 studenten nog niet dat zij een HSP zijn.  

De interviews leverden waardevolle informatie over coping strategieën van de betreffende 
studenten. Met deze informatie worden de sub vragen onder deelvraag 3 beantwoord.  

Deelvraag 3: hoe gaan HSP-studenten van het basis politie onderwijs om met hoog 
sensitiviteit: 

 a. in de klas? 
 b. tijdens de praktijkstages 
 c. tijdens het maken van (huiswerk)opdrachten? 

5.1 Hoe gaan hoogsensitieve studenten van het basis politie onderwijs om met hoog 
sensitiviteit in de klas? 
Alle bevraagde studenten hebben aangegeven dat zij zich bewust zijn van signalen uit hun 
omgeving (in dit geval vanuit de klas) en dat zij hierdoor regelmatig beïnvloed worden. Als 
voorbeeld noemde één student dat wanneer er spanning tussen 2 klasgenoten is, hij een 
bomuitbarsting voelt aankomen. Hij kiest per situatie of hij dit bespreekbaar maakt bij de 
betreffende klasgenoten. Zijn ervaring leerde hem om niet alle gevoelens hieromtrent te 
benoemen omdat niet iedereen hetzelfde ervaart als hij. 
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6 van de 7 bevraagde studenten vinden de klassen te groot. Ze hebben in de groep last van 
omgevingsgeluiden, fluisterende mensen, omslaande blaadjes tijdens een examen en 
mensen die weglopen uit de klas (bijv. omdat ze klaar zijn met het examen). Als coping 
strategieën werd door deze studenten genoemd: 

- Oordopjes in hun oren tijdens een examen; 
- Zich afzonderen voorafgaand aan een praktijkexamen, bijv. de schiettoets. Waar anderen 

met elkaar in de wachtruimte zijn, wachten zij daarbuiten; 
- Wachten tot iedereen geweest is en als laatste het praktijkexamen doen, bijv. bij EHDP 

(Eerste Hulp Door Politie) of de schiettoets; 
- Vragen aan de docent of de beamer uit mag wanneer deze niet gebruikt wordt. 

5.2 Hoe gaan hoogsensitieve studenten van het basis politie onderwijs om met hoog 
sensitiviteit tijdens de praktijkstages? 
Wat hier door enkele studenten benoemd werd was dat zij op het bureau een stilteruimte 
opzoeken om hun administratie af te handelen, bijv. het opmaken van een proces verbaal. 

Wat verder genoemd werd was dat de HSP zorgt dat hij/zij tijdens het werken in de praktijk 
altijd iets te eten bij zich heeft, al is het een mueslireep, om een hongergevoel vóór te 
blijven. Een hongergevoel maakt bij hen nl. dat zij minder geconcentreerd kunnen zijn, fysiek 
minder sterk zijn en/of chagrijnig worden.  

Ook werd als coping strategie genoemd dat deze HSP zich bewust terugtrekt in een rustige 
ruimte (met een boek, mooie muziek of in stilte), in de pauze of na afloop van een hectische 
dag op school of in de praktijk. 

Als laatste werd door een studente genoemd dat ze na het doorkrijgen van een melding 
waar vermoedelijk iemand is overleden, zich tijdens de autorit naar de locatie voorbereidt 
door de situatie te visualiseren, om zo voorbereid te zijn op het beeld wat mogelijk een 
schrikreactie zou kunnen opleveren. Op deze manier blijft deze studente in haar kracht. 

5.3 Hoe gaan hoogsensitieve studenten van het basis politie onderwijs om met hoog 
sensitiviteit tijdens het maken van (huiswerk)opdrachten? 
Het Open Leercentrum (OLC) met alle daar aanwezige omgevingsgeluiden werd door iedere 
student als stoorzender genoemd, waardoor concentreren moeilijk is. Dat maakt dat al deze 
studenten zoveel mogelijk hun (huiswerk)opdrachten thuis maken.  

Indien tóch op het OLC gewerkt moet worden, dan bieden oordopjes uitkomst of wordt 
gewerkt op een tijdstip waarop het doorgaans rustig is; vroeg in de ochtend of aan het eind 
van de lesdag.  

Eén studente benoemde dat alleen een opdracht máken juist wél goed lukt op het OLC, 
omdat ze dan heel goed focus kan houden op haar werk en de 'omgeving' nodig lijkt te 
hebben om haar aan het werk te houden. Thuis zou ze dan snel andere dingen tussendoor 
gaan doen.  
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Hoofdstuk 6 Resultaten en aanbevelingen  
In de hoofdstukken 4 en 5 zijn de resultaten van het betreffende onderzoek opgenomen. In 
dit hoofdstuk volgt een samenvatting hiervan alsmede conclusies. Daarnaast zijn vanuit de 
literatuur tips voor docenten opgenomen, met hieraan toegevoegd mijn aanbevelingen voor 
docenten van de Politieacademie. 

6.1 Resultaten en conclusies 
Onder 61 studenten van het basis politieonderwijs zijn 16 studenten hoogsensitief. Dit is een 
percentage van ruim 26%. Hiermee is deelvraag 2 beantwoord. 

Hieronder volgt hierop nog enige verdieping, die als bijvangst genoemd wordt.  

Het genoemde percentage van ruim 26%, ligt zelfs hoger dan de gemiddelde 20% die in de 
literatuur genoemd wordt (Van Hoof, 2016, www.ookzogevoelig.nl, Aron, 2006).  

Vragenlijst 
Enkele vragen zijn met een groene tekstkleur gemarkeerd. 
Dit zijn de vragen waarbij een opvallend verschil te duiden is in HSP versus niet-HSP.  
In de analyse is ook gekeken naar verbanden; hieruit blijkt dat het zijn van een HSP niet 
afhankelijk is van de variabelen geslacht, leeftijd of niveau. Ook niet als we een subschaal 
‘overprikkeling’ construeren. Hiertoe zijn de volgende vragen uit de vragenlijst gerelateerd 
aan overprikkeling: vraag 4, 5, 6, 8, 11, 12, 14, 17, 18, 22. Deze relatering is door mij zelf 
gedaan; in de literatuur wordt hier geen specifieke uitspraak over gedaan.  
 
Opleidingsniveau 
Als we kijken naar het opleidingsniveau dan zien we het volgende: 
Bij een respons van 33 van de niveau 5 studenten blijken 11 studenten hoog sensitief te zijn 
en bij een respons van 28 van de niveau 4 studenten blijken 5 studenten hoog sensitief te 
zijn. 

In figuur 3 wordt dit visueel gemaakt. 

 
Figuur 3 Aantal HSP’s onder niveau 4 en niveau 5 studenten 
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Score per vraag 
In figuur 4 is voor elke vraag te zien hoeveel studenten deze met JA beantwoord hebben. 
Bijv. 6 studenten hebben 12x JA gescoord. 
Wat door dit figuur tevens inzichtelijk wordt, is dat van de 45 niet-hsp studenten, 17 
studenten waren die 9, 10 en 11x JA scoorden (resp. 9, 4, 4 studenten). Dit is in mijn optiek 
een interessante ‘bijvangst’, omdat ik in de literatuur ook de zinsnede ben tegengekomen 
waarin staat: ‘Zelf ben ik van mening dat je jezelf tot de hooggevoeligen kunt rekenen als je 
vindt dat je het bent. Het is namelijk een gevoel dat volgens mij niet in testjes is uit te 
drukken’. (https://www.inekesnelleman.nl/test-je-hooggevoeligheid). Dit zou kunnen 
betekenen dat het aantal HSP’s nog hoger of lager uit zou kunnen vallen, al naar gelang de 
persoonlijke beleving van de student. 

 

 
Figuur 4 Aantal ‘JA’ antwoorden per vraag 

 

6.2 Aanbevelingen 
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2. Stilteplekken 
Alle studenten noemden als behoefte een stilteplek. Een ruimte waar ze zich terug kunnen 
trekken indien nodig. Om huiswerk te maken, maar ook om even bij te komen na een 
tentamen of andere situatie die veel prikkels heeft gegenereerd.  
‘Het is overal druk’ zei één van de studenten en die zin resoneerde lang na bij mij. Het zijn 
maar vier woorden, maar de non-verbale boodschap en de intonatie van de woorden van 
deze student maakten dat ik deze zin als one-liner op de voorpagina van deze scriptie heb 
gezet. Het is voor mij alles zeggend. Ik zou hier dan ook een aanbeveling naar de (docenten 
van de) Politieacademie over willen doen. 
Aanbeveling: creëer een stilteruimte. Bijvoorbeeld door één (vast) lokaal hiervoor in te 
richten. 
 
3. Het open leercentrum (OLC) 
In ieder interview kwam het OLC ter sprake als stoorzender die voor de HSP vaak teveel 
prikkels veroorzaakt. 
Aanbeveling: creëer een ruimte met hierin slechts enkele werkplekken met computer, een 
soort mini OLC. Hier kunnen studenten rustig werken en daarmee tóch in de 
onderwijsomgeving aan hun studie werken, anders dan thuis. 

6.2.2 Aanbevelingen vanuit de literatuur 
Elaine N. Aron geeft in haar boek ‘Hoog sensitieve personen’ een aantal tips voor docenten 
die werken met HSP’s. Uit het onderzoek voor deze scriptie is gebleken dat ook de docenten 
van de politieacademie werken met HSP’s. Hier volgen enkele van de tips uit het boek van 
Elaine N. Aron, naar eigen inzicht aangevuld met mijn aanbeveling: 

1. Lesgeven aan HSP’s vereist een andere strategie dan het lesgeven aan andere leerlingen. 
HSP’s versterken stimulatie. Dit betekent dat ze het subtiele in een leersituatie opvangen, 
maar fysiologisch gemakkelijker overprikkeld raken.  

2. Een hoog stimulatieniveau (bijv. een rumoerige klas) zal HSP’s sneller dan anderen van 
slag brengen en uitputten. Terwijl sommigen in hun schulp zullen kruipen, zal een 
aanzienlijk aantal studenten juist hyperactief worden. 

3. HSP’s zijn over het algemeen plichtsgetrouw en doen hun best. Veel van hen zijn begaafd. 
Maar niemand presteert goed als hij overprikkeld is, en HSP’s zijn sneller overprikkeld dan 
anderen. Hoe meer ze hun best doen als ze in de gaten worden gehouden of op een 
andere manier onder druk staan, des te eerder zullen ze falen, wat voor hen 
demoraliserend kan werken. 
Aanbeveling: geef de HSP de ruimte die hij nodig heeft om te zijn wie hij is. Vertrouwen 
(van zijn (werk)omgeving) is daarbij noodzakelijk. 

4. Neem niet zonder meer aan dat een leerling die alleen maar toekijkt verlegen of bang is. 
Dat kan een heel verkeerde uitleg zijn, terwijl het etiket dan al is opgeplakt.  
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5. Wees je bewust van het vooroordeel binnen je cultuur tegen verlegenheid, stil zijn, 
introversie etc. Let erop bij jezelf en bij andere studenten. 
Aanbeveling: bekijk deze student vanuit meerdere perspectieven. Dit punt kan gerelateerd 
worden aan diepgaande verwerking. Een HSP neemt informatie anders op, wordt vaak stil 
wanneer hij/zij geconcentreerd is. Dat zou naar de buitenwereld een beeld kunnen geven 
van teruggetrokken zijn, terwijl de innerlijke wereld bij deze HSP op volle toeren draait en 
hij/zij de informatie die nodig is feilloos in zich opneemt en verwerkt. 

6. HSP’s zoeken vaak minder gezelschap tijdens pauzes of na werktijd, omdat ze die tijd 
nodig hebben om hun ervaringen alleen te verwerken. Hierdoor kunnen ze minder 
zichtbaar zijn of een minder groot netwerk hebben in de organisatie. Bij het beoordelen 
van hun prestaties dient hiermee rekening te worden gehouden. 
Mijn visie: mijn ervaring is dat ik de pauzetijd vaak gebruikte om ‘rustig’ door te werken. 
Mijn collega’s verlieten de afdeling en ik genoot van de rust om me heen en vond dan de 
ruimte om mijn ervaringen van de ochtend te verwerken en weer op te laden. Uiteindelijk 
is dit zeer uitputtend en zeer zeker niet de oplossing om in balans te blijven, omdat de 
werkdag hier juist extra intensief door wordt. En natuurlijk moet een HSP in de eerste 
plaats voor zichzelf zorgen, maar ik ben van mening dat collega’s en leidinggevenden hier 
ook een positieve bijdrage in kunnen doen voor de HSP te ‘zorgen’; door oog te hebben 
voor deze werknemer en hem/haar vriendelijk doch dringend te verzoeken met pauze te 
gaan. 

7. HSP’s houden meestal niet van agressieve persoonlijke promotie, en hopen op te vallen 
door hun eerlijke, harde werken. Zorg ervoor dat je hierdoor niet een waardevolle 
medewerker over het hoofd ziet. 
Mijn visie: ik kan het hier alleen maar mee eens zijn. ‘Stille wateren hebben diepe 
gronden’; deze woorden heb ik in mijn leven meerdere malen toebedeeld gekregen. Het 
begon al bij mijn docent Frans, in 1982. Il n’est pierre eau qui l’eau que dort…. Die zin zit 
nu nog in mijn hoofd 

8. HSP’s kunnen als eerste last hebben van een ongezonde situatie op de werkplek, 
waardoor je de indruk kunt hebben dat ze problemen veroorzaken. Maar in de loop der 
tijd zullen anderen er ook last van krijgen, dus hun sensitiviteit kan je helpen om latere 
problemen te voorkomen. 
Mijn visie: eigenlijk heb ik hier niets aan toe te voegen, maar hoop ik dat HSP meer in het 
zonlicht komt te staan, zodat vooral de krachtige bijdrage van een HSP gezien wordt. 
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