b

l-,+S# .

?I1

gaí-

l

ï

?

.(I

g

,!'l

»'

J»
jl%

I

7'-IÏ

%

í

#

í

f

, -B- r,

%

ï

'.;

A

-i

I.

e

3

e'

i

dad
»>
da

I.

H

t, E 1,

"O

'%Jë?

?m

ff

)

(ÏQ

ff

X swa

Ffö2

F»' ---'

'lyl

9;j
lu w?

ilwJ?

íg
;
" p

m
(f'D

m
:)

F

:7;p

za»

:xfü

'o;l

3:)

g ö

'oPP

". E

í

$ «'D

€/l

-l
(Q?
C»-

p

rarr0

:4@
m '

'l

%

;;' fll

;;rar

; o

)

wwwa

'Í7F

o i'4i» a

4h ':: '

7"-,-

il
«

f

-kl.4f»M'M

fö2

g

*

. &,44,

."%I::
0?:,«?

r

l

1
1

IIJ

n

4

:)

(D

'í

m

a

u

:ll$

Jl r',,

ai

m

ng..

ffi

rü

<

o

:)n
(ï)

N

a}

0'Q

a»

=lmmim

+- "4':'a

»!-:la«;€'a

pü=e "Flí-==!= aIj

' íi " 7'4"Ïsp" íi "1" /;'(l'Vl16'

'I:l
Í

Hyperprikkelbaarheid

*

in een
rm

'Nag Jolijn een poesje mee naar huis nernen?' Peinzend las ik het zojuist binnengekornen app3e van Cerda, de
tekenjuf van onze dochter. Jolijn was die middag met Gerda braakballen gaan zoeken in een leegstaande stal.
In gedachten vormde ik me een beeid van hoe het ongeveer gegaan moest zijn. jolijn was vast en zeker - ijverig
zoekend naar braakballen - een víes, klein zwerfkatje tegengekomen, dat er in haar ogen zo ondervoed uitzag
dat ze het wel mee naar huis móést nemen. Daar zou ze het kunnen knuffelen, verzorgen en aan laten sterken.
Sensitief als ze is, moest ze gedacht hebben: je laat zo'n lief dïertje toch niet aan zijn lot over? Gerda, een fervent
dierenliefhebber, had deze meníng vast gedeeld en dus gíng het dïert')e, voorzien van een legio vlooíen, mee de
auto in richting Gerda's huis, met als doel dat 'ie snel naar ons zou verhuizen. Ik zuchtte. Dít was nou net níét de
bedoeling. Onze eígen poes was na heel wat hobbels eindelijk verhuísd naar de boerderij van kennissen en ik zat
echt niet op een nieuw exemplaar te wachten. Hoe kwam ík hier op diplomatíeke wijze van af?
door Alie Boll-Groenenberg

Il

Al snel trok het piepje van mijn WhatsApp echter
opnieuw mijn aandacbt. Er kwam een foto binnen..Vast
van Jolijn met het arme beestje in haar armen, bedoeld
om mij over te halen om het te houden, 5edacht ik.
Inmiddels toch wel enigszins nieuwsgierig opende ik
mijn app om de foto te bekijken. Daar zag ik echter iets
compleet anders dan het romantische red-een-hulpeloze-poes-scenario dat ik me even daarvoor had voorgesteld. Op de foto was onze dochter te zien, met in
haar handen een poes. Een öoöe poes. Een dode, smoezelige, gemummificeerde poes!

Terwijl ik de foto met grote ogen bekeek, liepen de
rillingen over mijn rug. Ik kon hetgeen ik op deze foto
zag absoluut niet rijmen met de sensitiviteit en intensiteit die we altijd hadden waargenomen bij onze
jolíjn. Intens verdrïeÏ om leed van anderen, het haarfijn
aanvoelen van emoties en sferen, naadjes van sokken
die eindeloos irrïteerden, geuren en texturen díe tot
afschuw leidden en dan nu ineens zo'n vieze, dode

poes in haar blote handjes, zonder dat ze ook maar een
spier leek te vertrekken?! Hoe was dit mogelijk?

Vijf hyperprikkélbaarheden
Ik besloot op zoek te gaan naar een antwoord en kwam
terecht bij de theorie van Kazimierz Dabrowski.
'Dabrowski verklaarde de sensitiviteit en intensíteit die

door veel begaafde personen ervaren wordt als "hyperprikkelbaarheden" - een versí:erkt vermogen om geprikkeld te worden door, en te reageren op, zowel föterne
als externe stimulí.' (Daniëls & Piechowski, »oig).
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Hiermee wordt bedoeld dat hoogbegaafden minder
stimulans nodig hebben om een reactie op te, roepen
en dat zij op stim'uli veel heftigere en langdurigere
reacties hebben. Dabrowski geeft aan dat er vijf vormen van hyperprikkelbaarheid waar te nemen zijn:
psychomotorisch, zintuiglijk, verbeeldend, intellectueel en emotioneel.

'Gedragingen en eigenschappen die typisch zijn voor
de vijf soorten van hyperprikkelbaarheid, kunnen als
volgt kort omschreven worden:
íi Psychomotorisch - beweging, rusteloosheid, gedrevenheid, een verhoogd vermogen om actief en energiekte zijn.

* Zintuiglijk - een verhoogde omvankelijkheid voor, en
gelaagdheid van, zintuiglijke ervaringen.
íi Intellectueel-öorstend naar kennis en ontdekkingen,
stelt veel vragen, een voorliefde voor ideeën en theoretische analyse, waarheidsvinding.
* Verbeeldend - kleurrijk, beeldend taalgebruik, (g,root
associatief vermogen, een aanleg voor levendige óromen, fantasieën en ontdekkingen, kent speelgoed en
andere objecten een persoonlijkheid toe (animisme),
voorkeur voor het ongebruikelijke en unieke.
* Emotioneel - enorme diepgang en intensiteit van
hun gevoelsleven, dat uitdrukking vindt ín een brede
vvaaier van gevoelens, van intense gelukzaligheid
tot diepe droefheid of wanhoop, medeleven, verantwoordelijkheídsgevoel, zelfreflectie.'
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' A Ondanks dat dit zo ongeveer het smerigste was wat ik

?

§ ooit in mijn huis gehad had, raakten de lichtjes in haar
p ogen me. Haar passie, verwondering en ontzag voor dit
q stukje natuur.
n

; Toen we die avond aanstalten maakten om naar bed te

k
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gaan, keek ze me ernstig aan. 'Nu weet ik eindelijk wat
ermetjelijfjegebeurtalsjedoodbent,mama!'
Verbaasd keek ik haar aan. Mijn gedachten gingen
terug naar twee jaar geleden, het jaar waarin mijn
moeder, de oma van onze kindjes, overleeö. Zo goed en
zo kwaad als we konden, probeerden we onze kinderen
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In tegenstelling tot wat ik altijd gedacht had, bleken er
dus verschillende vormen van hyperpríkkelbaarheid te
zijn. Liet onze dochter dan mogelijk hyperprikkelbaarheid zien op een gebied datik niet verwachtte of onvoldoende voor ogen haö?
*
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Na afloop van de tekenles bracht Gerda Jolijn thuis.
Voorzichtig droeg ze een roze doosje in haar armèn.
Met haar handjes hield ze het stevig vast, als een schat
die niet verlorerí mocht gaan. Mij was wel duidelijk wat
er in dit doosje moest zitten. Ze zal mogelijk verdrietig zijn en het diertje straks ergens willen beHraven,
schoot er door mijn hoofd en in gedachten zocht ik
snel naar een geschikte plaats. Dit bleek echter niet het
geval te zijn.

Enthousiast' opende Jolijn het doosje en begon te vertellen over haar vondst: 'Kijk mama, ik zag dit poesje
liggen en mocht 'm meenemen van Gerda. We heb-

ben 'm helemaal schoongemaakt met een borsteltje.
Deze kant ziet er nog heel mooi uit, maar je kunt aan
de andere kant precies zien hoe zijn skelet in elkaar zit!
Daar is 'ie helemaal open.'
Ze pakte het öïer'í:3e op en hield het vlak voor mijn
gezicht. Ik huiverde. Waar aan de ene kant nog een
soort gedroogd, ribbelig velletje over het diertje heen
zat, was aan de andere kant inderdaad alleen zijn
geraamte nog te zien. 'Moet je die ribben zien, mama!
Echt mooi: Het lijkt net een puzzeltje. En zijn nageltjes,
die zijn helemaal mooí gebleveni Die verteren helemaal niet: Aan de binnenkant van zijn lijfje is verder
alles verteerd, bijzonder hè?: Hij ruikt zelfs niet eens
meer vies', ging ze vrolijk verder.

uit te leggen wat dopdgaan nu eigenlijk was. Van de
honderden prentenboeken die er te verkrggerí waren
over dít thema, koos ik destijds de exemplaren uit die
ik het beste vond passen bij de leeftijd en belevingswereld van onze kindjes. Regelmatig lazen we er een voor.
Vol aandacht en met een fronsje in haar voorhoofd
luisterde Jolijn -toen nog 3 jaar oud - naar de verhalen
en bekeek de plaatjes zorgvuldig. Echt tevreöen met
het slot van de boekjes leek ze echter nooit. 'Is het nu
al afgelopen?' vroeg ze dan verbaasd. 'Nu weet ik het
toch nog steeds niet?: Eris helemaal niet verteld wat er

dan precies ín de grond gebeurt als je begraven bent.'
Eerlijk is eerlijk, dat'vond ik als moeder ook besf een lastig iets. Hoe leg je dat goed uit aan zo'n jong kindje?
Ondanks de pogingen dieik waagde, bleefJolijn volhardend in het stellen van vragen over dit onderwerp. 'Er
zitten toch wormen en andere beestjes in de grond?'
vroeg ze op een dag. 'En die kunnen ook door hout
heen eten toch? Misschien ook wel door de kist heen?

Hoe gaat dat dan met hetlijfje van oma?'
l
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Al had ik vele malen geprobeerd deze vragen zo goed
mogelijk te beantwoorden, voor ons meisje waren het
vreige?ï gebleven zonöer een bevredigend antwoord.
Ik keek in haar helder blauwe ogen en besefte dat de
vondst van deze poes zoveel meer was dan slechts een
gebeurtenís. Vandaag had ze haar antwoorden blíjkbaar wel gevonden. Althans, voor nu.
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Vormen en expressfüs
Daniëls & Piechowski beschrijven diverse vormen en
expressies per hyperpríkkelbaarheid. Op het gebied
van de intellectuele hyperprikkelbaarheid noemen zij de
hang naar díepgíavende vragen en het oplossen van
problemen, waarbij ondet andere gezocht vvordt naar
waarheid en begríp. Ook het reflectief denken speelt
hierin een belangrijke rol.

Deze vormen en expressíes op intellectueel gebied
waren precies die welke ik ín de beschreven situatie
gezien had bij onze dochter. Waar ik aanvankelijk twijfelde, wist ik nu zeker: er was zeker wél sprake geweest
van sensitiviteit en intensíteit - beter gezegd: hyperprikkelbaarheden - maar niet zoals ik verwachtte ze te
zien, namelijk belemmerend.

(nog meer) tot zijn recht kunnen doen komen. Hoe
mooi zou het zijn als öaar zowel in het onderwijs als
in gezinnen meer kennis over en inzicht in komt?! Dat
kinderen, maar ook volwassenen, gaan leren om hun
hyperprikkelbaarheden op een helpende wijze in te zetten, omdat die deel uitmaken van hun uníciteit.

Stel je voor.,.
Stel je nu eens voor dat ík daar die middag met Jolijn in
de stal gelopen zou hebben...

Op het moment dat ze verwonderd geroepen zou hebben dat ze een dood poesje zag liggen, zou ik direct
geneigd geweest zijn om haar te beschermen. Ik zou
haar de opdracht gegeven hebben om er even (liefst niet
te lang) op een afstandje naar te kijken, er vooral niet
aan te komen en dan weer vlug «:Joor te lopen. Vervol-

gens zou ik - puur afgaand op mijn gevoel7 me gericht
.,-"
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De intellectuele hyperprikkelbaarheid had in haar situatie op een positieve en stimulerende wijze de overhand gekregen. Ook de zintuiglijke hyperprikkelbaarheid was er wel degelijk geweest, ,alleen ditmaal niet
belemmerend, maar helpend. Door het dïertje voorzichtíg aan te raken en schoon te borstelen, en intens
te kijken, voelen en ruiken had Jolijn uitzonderlijk veel
geleerd. Emotioneel gezien bracht dit diepe gevoelens
van tevredenheíd met zich mee en door haar sterke

verbeelding was zij in staat dit te koppelen aan een
situatie díe zij eerder had meegemaakt en waar ze nog
zo veel vragen over had.
Jolijn heeft mij, als moeeïer, door deze gebeurtenis wellicht onbewust - de kracht van haar hyperprikkelbaarheden getoond.

hebben op haar emotionele hyperprikkelbaarheid en
haar gevraagd hebben of ze het misschien eng, zielig of
spannend vond. Mogelijk zou ik hierdoor - zij het onbedoeld - zelfs angst bij haar aangewakkerd hebben.
Stel dat het zo gegaan zou zijn... Zou haar hyperprikkelbaarheid dan net zo krachtig ingezet zijn als op de
betreffende middag met haar tekenjuf? Ik weet wel
ze,ker van niet. Er zouden zelfs prïkkelkansen verloren
zijn gegaan. Daarnaast zou ik, als moeóer, zeker niet
geleerd hebben wat ik nu geleerd heb.
Ach, ,misschien dat ik het juist dparom wel zo fijn vind
dat er mensen zijn zoals Gerda:'Mensen die met een
frisse en oprechte blik écht naar een kind kijken, aanvoelen wat hij nodig heeft en daarnaar handelen.
Mensen die anderen hun hyperprikkelbaarheden leren
inzetten als prikkelkansen, zodat ze kunnen leiden tot
ontwikkeling en groei en ontplooiing van het prachtíge
individu. *

Bron

Susan Daniels & Michael M. Piechowski (2019),
Leven met rntensiteit. Utrecht: Novilo.

Beperking
of kans?
'e)
In mijn werk als talentbegeleíder hoor en zie ík vaak
hoe hyperprikkelbaarheden zorgen voor moeilijkheden
í

in de school- en/of thuissituatie. Een kind heeft té veel
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zelf somber van wordt, etc.
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last van zintuiglijke prikkels, waardoor eten zeer moeizaa m verloopt, heeft té veel verbeelding, waardoor slapen een probleem is, is té invoelend, waardoor hij er

Hyperpríkkelbaarheid wordt vaak gezien als een beperking. Natuurlijk kan het beperkingen met zich meebrengen, waar in vele gevallen ook passende begeleiding
voor nodig is. Maar er is ook die andere kant: de kant
van de príkkelkansen. Wanneer er sprake is van hyperprikkelbaarheden, kunnen deze met de juiste oefening
en/of begeleiding namelijk ook worden omgezet naar
unieke hyperprikkelKANSEN, die een begaafde persoon

Alie Boll-Groenenberg
(34) ís werkzaam
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SEN-gedragsspecialist recent de opleiding
Talentbegeleider bij Novilo gevolgd en heeft
zowel in haar werk- als privésituatie te maken
met hoogbegaafdheid. www.support4kids.nl

