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Inleiding
In oktober dit jaar verscheen het nieuwe boek ‘Hoogsensitief’ 
van Elke van Hoof (1). Aanleiding om bij het thema ‘hoogsensi-
tiviteit’ stil te staan en er even op in te zoomen. De laatste jaren 
verschijnt er regelmatig iets over dit thema, wat in de wandel-
gangen gemengd onthaald wordt. Sommigen zijn kritisch: weer 
een nieuwe hype zoals een aantal jaren geleden opeens iedereen 
ADHD bleek te hebben. Moet nu alles in vakjes gestoken 
worden ? Weer een etiketje bij. Anderen vinden dit softie, new 
age gedoe. En nog anderen zijn blij dat waar ze al lang mee 
worstelen of last van hebben eindelijk een naam krijgt, gezien 
en erkend wordt. 

Waar gaat het over ?
Hoogsensitiviteit is een eigenschap zonder meer die mensen 
al dan niet hebben, zoals men groot dan wel klein is of blauwe 
dan wel bruine ogen heeft. Het is geen afwijking, geen 
ontwikkelingsstoornis of een pathologie. Het is een persoonlijk-
heidskenmerk naast de andere persoonlijkheidskenmerken die 
iemand heeft. De eigenschap gaat er over dat binnenkomende 
prikkels op een dieper niveau dan bij niet-hoogsensitieve 
personen verwerkt worden. Bij hersenscans stelt men een 
verhoogde hersenactiviteit vast. Volgens bepaalde literatuur 
lijken de gaten van de filter die het grootste deel van de 
binnenkomende prikkels tegenhoudt iets groter te zijn dan bij 
niet-hoogsensitieve personen, waardoor er ook meer prikkels 
zouden binnenkomen. Zo wordt het op zijn minst beleefd. Maar 
voor zover ik weet, is dit (nog) niet wetenschappelijk bewezen. 
Deze eigenschap ontwikkelt zich niet in de loop van de jaren, 
maar wordt genetisch geërfd. Naar schatting zou ong. twintig 
procent van de bevolking hoogsensitief zijn, wat dus relatief 
veel is. Recente onderzoeken stellen dit percentage in twijfel. 
Merkwaardig is het feit dat men bij bepaalde groepen dieren 
dezelfde percentage terugvindt, wat er op wijst dat het een 
natuurlijk fenomeen is dat een bepaalde functie voor de groep 
heeft. 
Hoogsensitiviteit is een medaille met twee kanten. In eerste 
instantie ervaar je vooral de last er van (zie verder). Daarnaast 
biedt deze eigenschap tegelijk mooie kwaliteiten die je dient 
te ontdekken. Wanneer je jouw hoogsensitiviteit kan inzetten, 
wordt het een echte kracht. Onderzoek laat zien dat HSP’ers 
(Hoogsensitieve personen) in een gunstige (werk)omgeving 
beter en in een ongunstige (werk)omgeving slechter presteren 
dan niet-HSP’ers.

De weerslag.
Hoogsensitiviteit heeft een weerslag op drie niveaus.

(1) Het mentale niveau. 
Er is een intensere verwerking van de prikkels op mentaal 
niveau. Daardoor denk je over zaken dieper na. Je onderzoekt 
en bekijkt ze grondig, draait en keert ze om te zien of je toch 
niets over het hoofd ziet. Gevolg hiervan is dat je moeilijker of 
soms niet tot beslissen komt. Daarbij dienen de zaken ook te 

‘kloppen’. Het moet ‘juist’ zijn. In het dagelijks leven ziet dit 
er als ‘perfectionisme’ uit, maar toch is het een andere nuance. 
De informatie moet kloppen; de al dan niet wetenschappelijke 
uitleg moet juist zijn; relaties tussen mensen dienen eveneens te 
kloppen. Vandaar heb je een groot rechtvaardigheidsgevoel. Al 
het maatschappelijk onrecht dat via de media ten toon gespreid 
wordt, is verschrikkelijk lastig omdat het niet-juist is en deze 
prikkels daarbij diep binnen komen.  Als HSP’er kan je daar echt 
van afzien, ’s nachts van wakker liggen. Een ander element is 
dat je als HSP’er diepgang wilt. Je houdt niet van oppervlakkige 
contacten, programma’s, films, boeken, enz. Je wordt daardoor 
door jouw omgeving dan vaak als ‘een ernstig persoon’ ervaren.

(2) Het emotionele niveau. 
Als HSP’er ken je een heel intens emotioneel leven. Emoties 
beleef je diep. Zo kan je voor de buitenwereld overdreven 
uitbundig zijn wanneer je enthousiast over iets bent of als 
neerslachtig of zelfs depressief beschouwd worden wanneer je 
verdrietig bent. In plaats van een emotionele golfbeweging zie 
je pieken en dalen.

(3) Het fysieke niveau. 
Gans het lichaam reageert heel sensitief op van alles en nog 
wat en dit verschilt van persoon tot persoon. Sommigen hebben 
een heel scherpe neus. Anderen zijn echte fijnproevers. Weer 
anderen hebben een heel scherp gehoor. Als HSP’er kan je heel 
gevoelig op voeding reageren, bv. allergische reacties krijgen; 
of op medicatie, waarbij de normale voorgeschreven dosis te 
hoog is. Soms reageert de huid hevig, bv. een etiketje van een 
kledingstuk dat stoort of een bepaalde soort stof die je niet kan 
verdragen. Of er kan een allergische reactie op een bepaald soort 
van waspoeder verschijnen. Daarnaast reageert jouw lichaam in 
het algemeen sterker op de omgeving en de situatie, waardoor er 
gemakkelijk allerlei fysieke klachten kunnen ontstaan.   
Een HSP’er wordt vaak omschreven als een ‘spons’. Je zuigt 
jouw omgeving op. Enerzijds is dit lastig, want al de spanning 
en de negativiteit in jouw omgeving komt bij jou binnen. In het 
dagdagelijks samenleven is dit bijzonder lastig omdat je voort-
durend de gemoedstoestand van jouw huisgenoten opzuigt. 
Daardoor kan jouw eigen goed humeur ongemerkt eensklaps in 
een rothumeur omslaan. Spons zijn biedt tevens een kwaliteit. Je 
kan o.a. heel snel de energie van een groep oppikken. 
Wanneer je bv. op het werk op een teamvergadering binnenstapt, 
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Een consequentie hiervan is dat een HSP’er 
zich regelmatig dient terug te trekken om 
te ‘ontprikkelen’. 

voel je direct hoe de sfeer hangt, de spanningen die er zijn, enz. 
Een spons die teveel opzuigt, raakt verzadigd. Voor een HSP’er 
noemt deze verzadiging ‘overprikkeling’. 

Overprikkeling
Wanneer er meer prikkels binnenkomen en deze dan ook nog 
eens dieper binnen komen, raakt een HSP’er na een tijd over-
prikkeld. Bij overprikkeling gebeuren er fysisch verschillende 
dingen. In normale omstandigheden werken het lymbische of 
emotionele brein (dat verantwoordelijk is voor de aansturing 
van onze organen en ons lijf en de zetel is van onze emoties) en 
de cortex (het deel van ons brein dat verantwoordelijk is voor 
het logisch redeneren, de taal en de creativiteit) constructief 
samen om op een creatieve manier met de spanningen en 
situaties te kunnen omgaan. Bij overprikkeling is de spanning 
en de stress te groot waardoor het systeem tilt slaat. Het deurtje 
tussen de twee hersendelen gaat dicht waarbij het lymbisch  
brein het overneemt en ons handelen eenzijdig stuurt. Je bent 
dan even “jouw verstand kwijt”. Je lichaam doet dan allerlei 
dingen waarvan je achteraf zegt dat je dit niet wilde doen en in 
de toekomst niet meer wilt doen. Tot het dan zover is. Tegelijk 
verandert het ademhalingsritme waarbij sommigen sneller 
ademen (en mogelijks naar het hyperventileren toe gaan) en 
anderen trager ademen (en mogelijks stilvallen, blokkeren).
Uitwendig zien we dan twee manieren van reageren. Ofwel 
komt het naar buiten en explodeer je. Alle redelijkheid is dan 
verdwenen. Dit kan er dan als hysterisch uitzien. Dit lijkt 
me eerder de vrouwelijke manier van er mee om te gaan. 
Ofwel slaat het naar binnen en implodeer je. Dit kan er dan als 
depressief uit zien, wat dan eerder de mannelijke manier 
lijkt om er mee om te gaan. Je hartslagritme verandert en de 
lichaamstemperatuur stijgt licht. Het is een zuiver lichamelijk 

gebeuren dat om een lichamelijk antwoord vraagt. Praten om 
bv. te kalmeren maakt het nog erger, want dit zijn nog meer 
prikkels. Het gemakkelijk overprikkeld geraken is een gevolg 
van de eigenschap en niet de eigenschap zelf.
Een consequentie hiervan is dat een HSP’er zich regelmatig 
dient terug te trekken om te ‘ontprikkelen’. Dit is levensnood-
zakelijk zoals eten en slapen. Een HSP’er doet dit vaak van 
nature uit. Het gaat er over dat je je dan een tijdje van de wereld 
en nieuwe prikkels afsluit. Dit kan op verschillende manieren 
gebeuren: wandelen in de natuur, muziek beluisteren, in een 
boek verdwijnen; sporten, tuinieren, … 
Er zijn twee types HSP’ers. De grootste groep zijn prikkel-
vermijders, maar er is tevens een groep prikkelzoekers. Deze 
zoeken net prikkels op door bv. te reizen, stevige muziek op te 
zetten, musea en tentoonstellingen te bezoeken, enz. En ook zij 
dienen zich te ontprikkelen en op bepaalde momenten prikkels 
te vermijden.

Neveneffecten
Hoogsensitiviteit heeft een aantal neveneffecten. Zo heb je 
meestal veel slaap nodig. Dit is een moment van prikkel-
verwerking. Een deel van de HSP’ers valt als een blok in slaap. 
Een ander deel ligt eerst nog een paar uur wakker waarbij de 
film van de dag en eventueel de vorige dagen nog eens wordt 
afgespeeld om op die manier de prikkels te verwerken.  

Een ander neveneffect is dat je het vaak moeilijk hebt met - al 
dan niet plotse - veranderingen. Elke verandering, elk nieuw 
verschijnsel is een nieuwe prikkel. Je hebt eerst tijd nodig om 
aan het nieuwe te wennen (verwerking van de prikkel), voor-
aleer je op de verandering kan ingaan of die kan aanvaarden. 
Sommige momenten is dit duidelijk merkbaar wanneer bv. een 
hoogsensitief kind eerst de kat uit de boom kijkt. 
Je hebt meer of minder uitdrukkelijke nood aan structuur. 
Structuur biedt voorspelbaarheid en rust en dus minder prikkels. 
Deze structuur kan verschillende vormen aannemen.  Bv. een 
to do-lijstje maken wanneer je een reeks opdrachten van je baas 
krijgt; het bureau eerst op orde leggen vooraleer je met jouw 
dagtaak begint; een planning in de agenda maken, enz. 
Kritiek krijgen is voor jouw een (heel) moeilijk punt. Dit komt 
heel diep binnen waardoor je verscheidene dagen en nachten 
met een opmerking bezig kan zijn. Terwijl de omgeving een 
bepaalde opmerking gemakkelijk langs zich heen kan laten 
passeren, zich er niets van aan trekt, kun jij dit nu net niet. De 
kritiek komt binnen en zit letterlijk in jouw lijf.
Je staat heel open voor de omgeving. Je bent heel nieuws-
gierig en leergierig, vindt vaak “alles zo interessant”. Je bent heel 
betrokken op jouw omgeving en voelt feilloos de noden van 
andere mensen aan. HSP’ers zijn gevers en zorgers bij uitstek. 
Naast de artistieke sector is de sociale sector één van de twee 
voorkeur-beroepssectoren voor HSP’ers. 
De keerzijde van de medaille is dat je het moeilijk hebt met 
afgrenzen waardoor je heel vatbaar voor burn-out bent. Alles en 
iedereen komt binnen en ‘neen’ zeggen en zich afschermen is 
wat je bijgevolg te leren hebt. De kwaliteit is dan dat je van 
nature uit heel empathisch bent, wat dan een groot voordeel is 
om in de sociale sector te werken.
Veel hoogsensitieve kinderen worden als verlegen gepercipieerd 
omdat de wereld hen overweldigt en zij zich van nature uit 
terugtrekken en afsluiten. De omgeving herkent heel vaak de 
hoogsensitiviteit van het kind niet waardoor het slecht of niet 
begrepen wordt. Het kind begrijpt zichzelf in zijn eigenschap 
evenmin en weet niet wat er mee aan te vangen. Vaak 
ontstaat er het gevoel van “Ik pas hier niet in deze wereld. Ik ben 
anders, abnormaal, geadopteerd, kom van een andere planeet, 
enz. “ Dit geeft op zijn beurt het gevoel van alleen te staan. Een 
laag zelfbeeld is dan ook niet ver uit de buurt, zeker wanneer de 
omgeving vaak negatief reageert op de eigen-aardig-heden van 
het hoogsensitieve kind.

Grotere kwetsbaarheid
Door de eigenschap op zich en het feit zo open t.a.v. de wereld 
te staan, heeft een HSP’er  een grotere kwetsbaarheid. Het 
lager zelfbeeld, de kritiek die diep binnenkomt, vatbaarder 
voor burn-out, het gevoel apart te zijn, werden reeds vernoemd. 
Veel HSP-ers werden als kind en worden soms ook nog als 
volwassene gepest. Het lijkt er op dat pestkoppen van op 
kilometers afstand ruiken dat zij een gemakkelijk slachtoffer 
zijn. In het leven worden weinig mensen van kwetsuren 
gevrijwaard. Deze komen eveneens dieper binnen, waardoor de 
kwetsuur dieper is en meer schade aanricht. Het helingsproces 
vraagt daardoor meer zorg en tijd, een aspect waar in de hulp-
verlening mee rekening gehouden dient te worden en waarin de 
hoogsensitieve cliënt zich vaak onbegrepen in voelt.   

Zijn leven anders inrichten
Hoogsensitief zijn heeft veel gevolgen. Een belangrijke 
consequentie is dat je jouw leven er dient naar in te richten. Het 
maakt deel uit van jouw identiteit, van wie je existentieel bent. 
Dit is reeds een proces op zich: uitzoeken wat hoogsensitiviteit 
precies is, waar het over gaat; ontdekken hoe je eigen hoog-
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Zo hebben hoogsensitieve mensen in onze 
tijd de taak onze samenleving enerzijds te 
waarschuwen voor de mogelijke desastreuze 
gevolgen waar onze samenleving naar op 
weg is.

sensitiviteit er uit ziet, want er bestaat immers geen prototype 
en elk heeft zijn eigen specifieke sensitiviteiten; uitzoeken op 
welke manier jij er last van hebt, want ook dit verschilt van 
persoon tot persoon en is een ontdekkingstocht; tenslotte 
ontdekken welke de kwaliteiten zijn en hoe je deze in jouw 
dagelijks leven kan inzetten. 
Een volgende stap is daadwerkelijk jouw leven daar naar 
inrichten. Dit betekent letterlijk in de agenda tijd inplannen 
om te kunnen ontprikkelen, bv. dagelijks een uur (idealiter) of 
wekelijks een halve dag. Belangrijk is dat je het heel regelmatig 
doet en niet wacht tot de emmer vol is en je ontploft. Het gaat 
eveneens om prikkels te vermijden door vooreerst te weten te 
komen welke situaties gemakkelijk overprikkelend zijn om 
vervolgens hierin te doseren en/of ze te vermijden. Bijvoorbeeld 
plaatsen waar veel volk bijeen is; felle en harde geluiden; voort-
durend geroezemoes op de achtergrond (bv. bij open landschap 
bureaus). Een aparte moeilijkheid hierbij is dat kinderen heel 
overprikkelend kunnen zijn en vaak zijn, maar je deze niet ‘on 
hold’ kan zetten. Eens ze er zijn, zijn ze er continu. De zorg voor 
de kinderen tussen partners afwisselen en verdelen, regelmatig 
uitbesteden, door bv. beroep op familie of vrienden te doen en 
babysit zijn een noodzaak. Schuldgevoelens komen dan vaak 
om de hoek kijken, want zeker de hoogsensitieve moeder voelt 
de nood van haar kinderen tot in haar kleinste vezel.
Het moeilijkst van alles inzake omgaan met overprikkeling, 
is wat te doen wanneer je in een situatie verkeert waar je niet 
direct uit weg kan (bv. werkvergadering) en waar de over-
prikkeling dreigt toe te slaan of effectief toeslaat. Hoe kun je 
proberen de overprikkeling te vermijden of te beperken? Hier 
kunnen o.a. bewust ademen en lichaamsbewustzijn helpend zijn 
vb. Mindfulness en andere Oosterse ‘sporten’. Dit vraagt echter 
voldoende en blijvende training.
Ondanks het feit dat je in zoveel geïnteresseerd bent en open 
voor de wereld staat, is het noodzakelijk om je agenda te 
beperken. Overvolle agenda’s leiden tot stress en over-
prikkeling. In deze samenleving en deze tijdsgeest waarin het 
aanbod aan activiteiten zo groot is, waarin ‘men’ vindt dat men 
dit en dat allemaal eens moet gedaan en gezien hebben, waarin 
het allemaal zo snel moet gaan, is het niet vanzelfsprekend om 
een agenda met voldoende ruimte te bewaren.
Het gaat eveneens om de materiële inrichting van je huis of jouw 
werkruimte: de kleuren, de meubels, orde en netheid. Hoog-
sensitieve cliënten klagen vaak dat ze in hun eigen huis niet tot 
rust kunnen komen vooraleer alles is opgeruimd. 
Wat HSP’ers algemener gesteld dienen te leren, is zich af te 
schermen van (teveel) prikkels en grenzen te trekken. Zich 
afschermen van prikkels is niet zo gemakkelijk, want prikkels 
komen gewoon binnen en het is een onvermijdelijk gebeuren. 
Toch bestaan er oefeningen die hierin helpend zijn, wat dan 
ook begeleiding en training vraagt. Daarnaast dienen ze tevens 
‘neen’ te leren zeggen. Voor iemand die zoveel zo interessant 
vindt en daarnaast de noden van zijn omgeving zo goed 
aanvoelt, vraagt dit training. Toch is dit zo noodzakelijk, want 
de weg naar burn-out ligt breed geplaveid. 

Diagnostisch verwarring en linken
In mijn praktijk begeleid ik veel hoogsensitieve cliënten. Ikzelf 
stel nooit een diagnose. Wanneer ik het meen op te merken, 
vermeld ik het wel en vertel ik over hoogsensitiviteit. Mijn 
inziens is het aan de mensen zelf om uit te maken of ze zich 
in hoogsensitiviteit herkennen of niet en daarin ‘een keuze’ te 
maken.
Clinici stellen vast dat er vaak onjuiste diagnoses worden 
gesteld, zeker wanneer het gaat over ADHD en ASS (2). Dit is 
niet zo verwonderlijk aangezien veel kenmerken die men bij 

hoogsensitieve personen vindt, ook bij mensen met ADHD en 
ASS te vinden zijn en andersom.
Wetenschappers nemen aan dat er linken zijn, doch dit is nog 
volop in onderzoek. Zelf ben ik vanuit mijn praktijkervaring 
hiervan overtuigd. Bij het lezen van diagnostische rapporten, 
van zowel ADHD als ASS, lees ik veel hoogsensitiviteit en ik 
zie het ook wanneer ik hen in begeleiding heb. Alleen gaan ze 
verschillend met de prikkels om. Mensen met ADHD zoeken 
prikkels op en/of gaan op bijna elke prikkel in, terwijl mensen 
met ASS uitgesproken prikkels vermijden. Er is ook een link 
met hoogbegaafdheid.  Daarnaast zie ik eveneens linken met 
andere labels en pathologieën, bv. depressie, psychose, bipolaire 
stoornissen, manisch-depressiviteit. Ook dat is gelukkig in 
onderzoek.

Een bewust geworden oude stam
Hoogsensitiviteit is geen nieuw gegeven. Het heeft al altijd 
bestaan. We vinden het bij dieren terug als een natuurlijk 
fenomeen. We kunnen het dus ook bij de mens als een natuurlijk 
fenomeen beschouwen. Daarnaast vinden we het in de 
geschiedenis terug bij de sjamanen, druïden, heksen die hun 
hoogsensitiviteit ten volle als kwaliteit inzetten. Naast hen ook 
de wijzen, de raadgevers van keizers, koningen en hertogen, de 
voorspellers, de helderzienden. Hoogsensitiviteit is nooit weg 
geweest. En dat het nu ten volle in de schijnwerpers komt te 
staan, lijkt mij historisch gezien niet zo verwonderlijk. We leven 
in een tijdsperiode waarin enerzijds de druk en de stress sterk 
opgevoerd worden en waarin alles steeds sneller met steeds 

minder moet gebeuren. Anderzijds worden we massaal met 
prikkels overspoeld. Denk hierbij aan de sociale en andere 
media, het overaanbod aan activiteiten en mogelijkheden. 
Allemaal zaken waar precies de HSP’er bij uitstek last van heeft. 
En precies hierdoor wordt de hoogsensitiviteit – jammer genoeg 
door negatieve omstandigheden – opnieuw zichtbaar. Hoog-
sensitiviteit heeft mijn inziens een maatschappelijke functie. In 
de dierenwereld fungeren de hoogsensitieve dieren als oranje 
knipperlichten die de gevaren ruiken en aangeven enerzijds en 
als gidsen die de weg naar voedzame gronden tonen. Zo hebben 
hoogsensitieve mensen in onze tijd de taak onze samenleving 
enerzijds te waarschuwen voor de mogelijke desastreuze 
gevolgen waar onze samenleving naar op weg is. Anderzijds 
dienen zij de weg te wijzen naar een omgeving met goede 
condities om een gezonde en rechtvaardige samenleving uit te 
bouwen waar elke mens tot zijn recht kan komen en waarbij de 
mens als soort het meest kans op een kwaliteitsvol voortbestaan 
heeft. Hoogsensitiviteit is voor mij zeker geen nieuwe telg op 
het palet van etiketten en pathologieën, maar een eeuwenoude 
zelfstandige en bijzondere stam die door de slechte maatschap-
pelijke condities opnieuw zichtbaar geworden is.

Nog veel te zeggen
Het laatste woord over hoogsensitiviteit is hierbij zeker nog niet 
gezegd. Elaine Aron heeft als pionier zeker de verdienste dat ze 
hoogsensitiviteit een naam heeft gegeven en op de kaart heeft 
gezet. Haar wetenschappelijk onderzoek was echter klinisch 
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niet representatief. Daarnaast bleef ze vooral in de uitwendige 
beschrijving van de eigenschap steken en heeft ze de 
eigenschap zelf niet echt kunnen vastpakken, zo lijkt mij. Ook 
haar vragenlijst die overal terug te vinden is, is klinisch niet 
correct. Haar eerste boek is pas in 1996 verschenen en werd in 
2002 in het Nederlands vertaald (3). Dus is hoogsensitiviteit als 
concept nog redelijk nieuw en daardoor eveneens onbekend. En 
onbekend maakt onbemind. Gelukkig zijn er aan verschillende 
universiteiten in België, Nederland en Engeland  professoren die 
hoogsensitiviteit ernstig nemen en het wetenschappelijk willen 
onderbouwen door onderzoek. Elke Van Hoof is hier één van. 
De bovenstaande vermelde linken maken gelukkig deel van dit 
onderzoek uit. Hopelijk maakt men hierin ‘snel’ vorderingen 
omdat dit heel wat gevolgen voor de hulpverlening zou 
kunnen hebben. Cliënten met ADHD, ASS, hoogbegaafdheid, 
depressie, manische-depressie, psychosen, enz. zouden er opeens 
heel anders kunnen uitzien, wat dan ook een aanpassing van 
onze hulpverlening vraagt. Stof genoeg voor een vervolg ! 

Ief Barbier 
Opleidingscoördinator Counseling 

in de Gezins- en Contextbegeleiding
Psychotherapeut

HSP-Professional

(1) Van Hoof, E. (2016) Hoogsensitief. Wat je moet weten. 
 Leuven: LannooCampus 
(2) ADHD: Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder;
 ASS: Autisme Spectrum Stoornis
(3) Aron, Elaine N. (2002) Hoog Sensitieve Personen. 
 Hoe blijf je overeind als de wereld je overweldigt. 
 Amsterdam/Antwerpen: Archipel 
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METHODIEK

STEMRECHT IN HET HOOFD VAN JE 
KIND

Greet Lust over de vernieuwende opvoedingsfilosofie Nieuwe 
Autoriteit

Kinderen en jongeren die niet luisteren, die brullen, gooien met 
huisraad, spijbelen … Ouders en opvoeders die alles proberen 
om terug grip op hen te krijgen, maar waarbij niets lijkt te 
helpen. Het komt steeds vaker voor. Straffen helpt niet. In 
tegendeel, conflict gooit vaak alleen maar meer olie op het vuur. 
Toegeven is evenmin een goed idee; dat leidt enkel tot meer eisen 
en bedreigingen. Maar wat als iedereen in de omgeving van de 
jongeren of kinderen nu eens meehielp om hen weer op het juiste 
pad te krijgen? Niet door te focussen op hun gedrag, maar wel 
door maximaal aanwezig te zijn in hun leven en hun hoofden.

Dat is het grote idee achter de opvoedingsfilosofie Nieuwe 
Autoriteit en Geweldloos Verzet. Ze werd ontwikkeld door 
hoogleraar psychologie Haim Omer van de universiteit van Tel 
Aviv. Hun ideeëngoed sloeg al snel aan in de bijzondere jeugd-
hulp, wereldwijd.

“Vier jaar geleden ontmoette ik voor het eerst Idan Amiel, 
directeur van het New Authority Centre in Tel Aviv en later 
Haim Omer zelf, en sindsdien heeft hun aanpak mij niet meer 
losgelaten”, vertelt de Tieltse opvoedingsdeskundige Greet 
Lust. “De filosofie probeert immers op een warme, geweldloze 
manier opnieuw autoriteitsfiguren te introduceren in het leven 
van onze kinderen.”

Was die autoriteit dan verdwenen?
Greet Lust: “Vroeger bepaalden instituten zoals de staat, de kerk 
en de school alle regels. Zo wisten ouders hoe ze hun kinderen 
moesten aanpakken. Vader, de leerkracht of de pastoor waren 
de baas, de kinderen moesten luisteren. Maar de patriarchale 
autoriteit waarop ze hun positie baseerden, is vandaag nagenoeg 
volledig afgebrokkeld. Een moderne opvoeding streeft waar-
den als vrijheid, liefde en aanmoediging na. We willen onze 
kinderen vooral gelukkig maken. Alleen: hoe doe je dat? 
Een autoritaire houding is geen optie meer. Toegeven lost 
evenmin iets op.

Ouders en opvoeders zijn het noorden dus kwijt. Ze zitten in een 
opvoedingsvacuüm. Kinderen en jongeren luisteren niet meer 
automatisch. En toch hebben ze grenzen nodig. Maar hoe bied 
je die aan in een maatschappij die compleet veranderd is? Zeker 
ouders zijn vaak hun steunnetwerk kwijt, en hebben door het 
internet veel minder controle over wat hun zoon of dochter doet. 
Daardoor zijn kinderen en jongeren veel minder vatbaar voor 
traditionele autoriteit. Er weerklinken veel minder dreigende, 
gezaghebbende stemmen rondom hen of in hun hoofd. Ze zijn 
immers niet meer bang van hun ouders of opvoeders. Om het 
gezag over hen te herstellen, moet je autoriteit op een andere 
manier installeren.”

Hoe pakt de filosofie Nieuwe Autoriteit dit 
aan?
Greet Lust: “De nieuwe methode vult het hoofd van kinderen 
en jongeren opnieuw met stemmen van gezaghebbende 

Vanaf februari 2017 organiseert Balans een module 

‘Omgaan met hoogsensitiviteit in de hulpverlening’ 

waarin stilgestaan wordt bij de gevolgen van 

hoogsensitiviteit in de hulpverlening, zowel 

voor de hulpverlener als voor de cliënten. i


