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Leer omgaan met hoogsensitiviteit:  
5 tips en praktische oefeningen 
 

Dankjewel voor je interesse in dit gratis e-book  

In dit e-book tref je 5 belangrijke tips en bijbehorende oefeningen aan, die je helpen om 
beter met je hoogsensitiviteit om te leren gaan. Het is een werkboek om direct mee te 
starten.  

Ik zal me eerst even kort voorstellen. Ik ben Sylvia Caubergh en heb een praktijk in 
Maastricht. In mijn praktijk voor ontspanning, bewustzijn en energie ontmoet ik steeds 
meer hoogsensitieve mensen. Ik help, ondersteun en begeleid ze bij eventuele klachten 
en items waarin ze vastlopen.  
 
Denk daarbij aan: overprikkeling, stress, faalangst, onzekerheid, laag zelfbeeld, verlies 
van energie en zingeving. Samen gaan we op zoek naar wat voor jou werkt. Om de last 
die je nog van je hoogsensitiviteit ervaart te onderzoeken en om te buigen. Zodat jij je 
hoogsensitiviteit kan inzetten als je kracht, meer balans ervaart en meer uit jezelf kan 
halen in je werk en leven. 

Ik heb lange tijd geworsteld met allerlei vragen rondom mijn hoogsensitiviteit. Ik had 
graag tips gehad en praktische oefeningen, die ik dagelijks kan inzetten om beter in 
balans te blijven. Om bij overprikkeling zelf als het ware je gereedschapskist bij de hand 
te hebben en tool in te als je last hebt van je hooggevoeligheid. Gaandeweg de jaren heb 
ik deze kist weten te vullen met een diversiteit aan tools en oefeningen, die praktisch 
zijn en effectief. Daarom heb ik dit werkboek gemaakt waarin ik de belangrijkste tips en 
oefeningen om beter met jouw hoogsensitiviteit om te gaan heb samengevoegd.  

Ik heb dit werkboek zodanig gemaakt, dat je direct aan de slag kan met de oefeningen. 
Het gaat er vooral om dat je het ook écht gaat doen. Door de oefeningen te doen en in je 
dagelijkse leven in te zetten, ga je verandering merken. Je bewustzijn wordt vergroot en 
je denken en je gedrag verandert.  

Ik wens je heel veel succes! 
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1. Vergroot je kennis over hsp  
 
Naarmate je meer kennis over hoogsensitiviteit hebt, ontstaat er ook meer kennis over 
jezelf. Wat mij in eerste instantie hielp was om boeken met informatie over hsp te gaan 
lezen. Door al de informatie die je leest gaan er puzzelstukjes op zijn plek vallen en 
begrijp je waarom bij jou dingen anders werken. Je krijgt daardoor ook meer begrip, 
inzicht en bewustwording over jezelf. 

Ik geef je drie belangrijke kenmerken over hoogsensitiviteit die je absoluut moet weten.  

1. Karaktereigenschap 
Een eerste belangrijk punt is dat je weet wat hoogsensitiviteit inhoudt. Hoogsensitiviteit 
is een aangeboren karaktereigenschap. Een eigenschap en géén stoornis. Een kenmerk 
van jezelf dat je je leven lang al hebt en ook altijd blijft houden. Je kunt leren om er zo 
goed mogelijk mee om te gaan, in plaats van te negeren of te onder drukken. Op die 
manier voelt het niet langer als een last, maar ga je het als je kracht zien, voelen 
ervaren en ook inzetten in je werk en je leven. 

2. Gevoelig zenuwstelsel 
Ten tweede hebben hoogsensitieve mensen een gevoeliger zenuwstelsel. Als je dat weet 
van jezelf, begrijp jij ook beter waarom jij soms veel gevoeliger reageert in situaties 
vergeleken met niet-hoogsensitieve mensen. Bij hoogsensitieve mensen is er sneller 
sprake van overprikkeling door stimuli oftewel prikkels. Dit kunnen fysieke prikkels zijn 
als geluid, licht, reuk, voelen van kledinglabelje etc. Ook worden emotionele stimuli 
sterker opgemerkt. Denk aan het opmerken van het humeur of de ongemakkelijkheid 
van iemand. En als laatste worden subtiele details opgmerkt. Je overprikkeld voelen kan 
zich uiten in blozen, trillen, snellere hartslag, niet meer helder kunnen denken, 
gespannen spieren, knoop in de maag, krop in je keel etc. 

3. Diepgaande verwerking 
Ten derde vindt er bij hoogsensitieve mensen een diepgaande verwerking in het brein 
plaats. Na het opmerken van prikkels, worden die prikkels in het brein diepgaand 
verwerkt. Dit is een uitgebreid proces in je brein, waar informatie uit verleden en heden 
wordt gecombineerd, risico’s worden geanalyseerd en sociaal wenselijke overwegingen 
worden gemaakt om tot de beste oplossing of keuze te komen. Dit proces van gedachten 
kost veel energie. 

Toen ik meer las over de manier waarop het brein van een hoogsensitieve persoon werkt, 
had ik zelf een ‘aha-momentje’. Dit was precies hoe het er in mijn hoofd aan toe gaat. Het 
was zo herkenbaar. Deze herkenning zorgde voor een hele opluchting.  (lees ook het blog: 
het hoogsensitieve brein). 
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Wil jij je kennis over hooggevoeligheid vergroten, dan raad ik je de volgende boekentips 
aan:  

 Hoog sensitieve personen – Elaine N. Aron 
 Leven met hooggevoeligheid – Susan Marletta Hart 
 Het hoogsensitieve brein – Esther Bergsma 
 Hoogsensitieve mannen – Tom Falkenstein 
 Prikkels bijten niet – Saskia Klaaysen 

En mijn blogs over hoogsensitiviteit: 
 Hoogsensitief: je brein werkt écht anders 
 5 Kwaliteiten van hoogsensitieve mensen 
 Leer beter omgaan met emoties bij hoogsensitiviteit 
 Hoogsensitief en moeite met grenzen aangeven 

      
 

2. Accepteer dat je anders bent  
 
Nu je weet dat hooggevoeligheid een eigenschap is, die gekenmerkt wordt door gevoelig 
zijn voor prikkels en een intense verwerking van die prikkels en weet dat dit in jouw 
brein anders verloopt, is het misschien makkelijker te accepteren dat je anders bent. 
 
Je herkent het vast wel. Je wil misschien graag meedoen met anderen, maar merkt dat 
jij de enige bent die meer rust of tijd voor zichzelf nodig heeft. Je voelt je onbegrepen of 
misschien wel een buitenstaander. Omdat jij als hsp je focust op de ander en je omgeving 
en er graag bij wilt horen, pas jij je aan. Als je dat vaak doet, verlies je op den duur jezelf 
en weet jij niet meer wat jij graag wilt.  

Continu proberen te voldoen aan andermans verwachtingen of aan dat wat je dénkt dat 
anderen van je verwachten, maakt je niet tot een leuker mens. Integendeel: je verliest 
een stukje van je ware identiteit. Bovendien is het vermoeiend en kost het je veel 
energie.  

Naarmate je meer kennis over je hoogsensitiviteit hebt en weet hoe het bij jou werkt en 
naarmate jij jezelf helemaal accepteert, ga je voor jezelf kiezen. Ook hier helpt het als je 
je bewust bent over hoe hoogsensitiviteit bij jezelf werkt. Met andere woorden dat je je 
eigen gebruiksaanwijzing kent. Niet alleen voor jezelf, maar ook om aan je naaste  
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omgeving uit te leggen, hoe hoogsensitiviteit bij jou werkt. Hoe makkelijker jij dit aspect 
van jezelf accepteert, hoe makkelijker anderen dit ook accepteren van jou.  

Blijf jezelf. Verschillen tussen mensen maken de wereld interessant. 

 

© Oefening: Je levensverhaal opnieuw bekijken vanuit hsp-oogpunt  

Als je eenmaal beseft dat je zeer gevoelig bent en dat ook altijd bent geweest, kun je ook 
beter begrijpen waarom jij je op sommige momenten in je leven je zo onbegrepen voelde 
of waarom je destijds op een bepaalde manier hebt gereageerd. Met je nieuwe inzichten 
over hoogsensitiviteit ga je die ervaringen opnieuw bezien en “je anders zijn” binnen een 
ander kader plaatsen.  
 
A: Kies 3 belangrijke gebeurtenissen in je leven en schrijf ze op. 
B: Doorloop vervolgens voor deze drie de gebeurtenissen de volgende stappen: 

Stap 1: Denk terug aan de reactie op de verandering in je leven en schrijf op hoe jij er 
tot nu toe altijd op hebt terug gekeken.  
Stap 2: Bekijk nu de situatie en je reactie van destijds opnieuw met alle nieuwe 
informatie over hoogsensitiviteit en wat je nu weet over jezelf. Schrijf op hoe je nu 
terugkijkt. 
Stap 3: Is er verschil in perspectief en zo ja schrijf dit verschil op. Zo niet, kijk er over 
een poosje nogmaals opnieuw naar als je nog meer herkenning en acceptatie bij jezelf 
ervaart omtrent je hoogsenstiviteit. Je zult merken dat je de ervaringen van destijds in 
een ander daglicht gaat zien. 
 
Gebeurtenis 1 is negatief en was op dat moment vervelend voor je. Bijv. een verlies, 
beëindiging van je baan, scheiding etc. 

Gebeurtenis 1: 
__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 

Stap 1: 
__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 

 



     

 www.sylviacoach.nl 

Stap 2: 
__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 

Stap 3: 
__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 

Gebeurtenis 2 is neutraal zoals bijv. overgang van lage school naar middelbare school, 
verhuizing etc. 

Gebeurtenis 2: 
__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 

Stap 1: 
__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________  

Stap 2: 
__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________  

Stap 3: 
__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________  
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Gebeurtenis 3 is positief bedoeld voor jou en mag gevierd worden, bijv. geboorte van je 
kind, party voor je verjaardag etc. 

Gebeurtenis 3: 
__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________  

Stap 1: 
__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________  

Stap 2: 
__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________  

Stap 3: 
__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________  

 

      

 
3. Geef je grenzen aan 
 

Veel hoogsensitieve mensen hebben moeite met het stellen van grenzen. Je herkent het 
vast wel. Je raakt betrokken bij problemen en de daarbij behorende gevoelens van 
anderen met als gevolg dat je doodmoe van een afspraak thuiskomt. De ander heeft als 
het ware je “leeggezogen”. Je hebt zelf niet herkend dat er over jouw grens is heen 
gegaan, met als gevolg dat je jouw energie hebt afgegeven.  
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Door je invoelend vermogen is je aandacht vaak bij de ander en neem je ook de gevoelens 
van de ander over. De vele details en indrukken die je opmerkt, zorgen ervoor dat je 
soms niet meer weet welk gevoel van jou is en wat bij de ander hoort.  

Als er over je grens wordt heen gegaan is dit voelbaar in je lichaam. Iedereen kan dit op 
een andere manier ervaren. Enkele voorbeelden van lichamelijke reacties zijn: klamme 
handen, buikpijn, hoofdpijn, droge mond, dichte keel, knoop in je maag, koude handen en 
voeten. Je lichaam zegt vaak meer dan je verwacht. Door meer naar je eigen grenzen te 
luisteren voorkom je overprikkeling. 

In contact met anderen hebben hoogsensitieve mensen moeite met het aangeven van 
hun grenzen. De ander het naar de zin maken, jezelf aanpassen en wegcijferen gebeurt 
regelmatig en onbewust. Dit vreet enorm veel energie en te laat merk je de signalen 
vanje lichaam pas op. Doordat jouw aandacht gericht is op de ander, ben je niet (meer) 
gewend om je eigen behoeftes op te merken en weet je vaak niet eens wat jezelf écht wilt. 
Daarom is het belangrijk om weer in verbinding te komen met je eigen lichaam. Je 
lichaam te leren voelen en ernaar te luisteren. Lees ook mijn blog: Luister jij naar je 
lichaam? 

 

© Oefening: luisteren naar de radio 

Een korte oefening om je grens te leren voelen. 
 
Stap 1: ga zitten en stel je een soort grens om je heen voor, die je beschermt voor alle 
informatie die je op de radio hoort en die je niet binnen wilt laten. Je zit in een soort 
bubbel of je visualiseert dat je omringt bent door wit licht dat je beschermd.  
Stap 2: zet de radio aan en laat de radio boodschap niet binnendringen. 
Stap 3: zet de radio weer uit en schrijf je ervaringen op. Lukte het om de boodschap 
buiten te sluiten? Hoorde je wel de woorden, maar niet de betekenis van de boodschap? 
Kon je een grens voelen?  

Mijn ervaringen: 
__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
 
Als het niet meteen lukt probeer je het op een ander moment opnieuw.  

Dit vraagt om oefening.  
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© Oefening: aandacht voor je huidige ervaring 

De kunst is om te leren observeren wat je denkt en wat je lichaam voelt. Je wordt beter 
in staat om contact te maken met jezelf, met je gevoel, je emoties en je gedachten. Op 
deze manier leer je jezelf beter kennen. Door op te merken wat je voelt, ga je vervolgens 
ook merken of je dit van jou is of van de ander. Of jij dit prettig vindt of juist niet. 
Vervolgens kun je hiernaar gaan handelen. 

Stap 1: Aandacht voor je huidige ervaring  
Welke gedachten heb je? Welke emoties voel je? Hoe voelt je lichaam aan? Waar in je 
lichaam kun je sensaties voelen? Doe dit ca. 1 minuut en noteer je bevindingen. 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Stap 2: Ademhaling 
Ga met je aandacht naar je ademhaling en adem rustig in en uit. Als je afdwaalt ga je 
terug naar je ademhaling. Volg je ademhaling ca. 1 minuut. Noteer je ervaring. 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Stap 3: Uitbreiden van je aandacht 
De aandacht voor je ademhaling breid je uit met aandacht voor je lichaam en vervolgens 
met aandacht voor je omgeving. Wat hoor je, zie je, ruik je en merk je op in je omgeving. 

________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Als je dit vaker oefent kun je de oefening uitbreiden en doen terwijl je in aanwezigheid 
met iemand anders bent. Doorloop dan in stilte de 3 stappen. Op die manier ga je 
opmerken wat van jou is en wat van de anders is en helpt de oefening jou om beter je 
grenzen te herkennen.  
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4. Voorkom overprikkeling  
 

Je weet inmiddels dat het zenuwstelsel van hoogsenstieve mensen gevoeliger is, 
waardoor hsp sneller overprikkeld raken. Overprikkeling betekent dat er een onbalans is 
tussen de binnenkomende prikkels en het vermogen om deze prikkels te verwerken. Als 
jij de prikkels niet meer aankan, dan grijpt je lichaam in en sla je bijvoorbeeld op tilt. De 
daarmee gepaard gaande emotie kan zijn boosheid, frustratie, in huilen uitbarsten etc. 
Je wil je terugtrekken om nog meer prikkels te voorkomen.  

Maar niet iedereen is op dezelfde manier gevoelig voor prikkels. Veel mensen zijn 
gevoelig voor externe prikkels, zoals licht, geluid, drukte, kledinglabel, effect van cafeïne 
etc. Daarnaast kan er ook sprake zijn van emotionele gevoeligheid. Je bent dan meer dan 
gemiddeld gevoelig voor bijvoorbeeld: stemming en sfeer, leed van anderen, 
rechtvaardigheid, opmerkingen die anderen maken, onecht gedrag etc.  

Voorkomen is nog altijd beter dan genezen.  
Maar dan moet je wel eerst weten waardoor jij overprikkeld raakt.  
Als jij weet hoe overprikkeling bij jou ontstaat, kun je erop anticiperen.  

 

© Oefening: Houd een week lang een prikkelactiviteiten-dagboek bij 

Stap 1: Noteer de activiteiten waardoor jij overprikkeld raakt.  
Stap 2: In welke mate ervaar je overprikkeling, waarbij 1 is laag en 5 is hoog 
Stap 3: Hoe voel je je op dat moment?  
Stap 4: Waar voel je het in je lichaam.  
 

Dag 1 

Activiteit:_________________________________________________________________________ 
 
Mate van overprikkeling:___________________________________________________________ 
 
Gevoel:___________________________________________________________________________ 
 
Locatie in lichaam:________________________________________________________________     
 
 

Activiteit:_________________________________________________________________________ 
 
Mate van overprikkeling:___________________________________________________________ 
 
Gevoel:___________________________________________________________________________ 
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Locatie in lichaam:________________________________________________________________     
 

Dag 2 

Activiteit:_________________________________________________________________________ 
 
Mate van overprikkeling:___________________________________________________________ 
 
Gevoel:___________________________________________________________________________ 
 
Locatie in lichaam:________________________________________________________________     
 
 

Activiteit:_________________________________________________________________________ 
 
Mate van overprikkeling:___________________________________________________________ 
 
Gevoel:___________________________________________________________________________ 
 
Locatie in lichaam:________________________________________________________________     
 

Dag 3 

Activiteit:_________________________________________________________________________ 
 
Mate van overprikkeling:___________________________________________________________ 
 
Gevoel:___________________________________________________________________________ 
 
Locatie in lichaam:________________________________________________________________    
 
 

Activiteit:_________________________________________________________________________ 
 
Mate van overprikkeling:___________________________________________________________ 
 
Gevoel:___________________________________________________________________________ 
 
Locatie in lichaam:________________________________________________________________     
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Dag 4 

Activiteit:_________________________________________________________________________ 
 
Mate van overprikkeling:___________________________________________________________ 
 
Gevoel:___________________________________________________________________________ 
 
Locatie in lichaam:________________________________________________________________  
 
 

Activiteit:_________________________________________________________________________ 
 
Mate van overprikkeling:___________________________________________________________ 
 
Gevoel:___________________________________________________________________________ 
 
Locatie in lichaam:________________________________________________________________     
 

Dag 5 

Activiteit:_________________________________________________________________________ 
 
Mate van overprikkeling:___________________________________________________________ 
 
Gevoel:___________________________________________________________________________ 
 
Locatie in lichaam:________________________________________________________________    
 
 

Activiteit:_________________________________________________________________________ 
 
Mate van overprikkeling:___________________________________________________________ 
 
Gevoel:___________________________________________________________________________ 
 
Locatie in lichaam:________________________________________________________________     
 

Dag 6 

Activiteit:_________________________________________________________________________ 
 
Mate van overprikkeling:___________________________________________________________ 
 
Gevoel:___________________________________________________________________________ 
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Locatie in lichaam:________________________________________________________________     
 
 

Activiteit:_________________________________________________________________________ 
 
Mate van overprikkeling:___________________________________________________________ 
 
Gevoel:___________________________________________________________________________ 
 
Locatie in lichaam:________________________________________________________________     
 

Dag 7 

Activiteit:_________________________________________________________________________ 
 
Mate van overprikkeling:___________________________________________________________ 
 
Gevoel:___________________________________________________________________________ 
 
Locatie in lichaam:________________________________________________________________     
 
 

Activiteit:_________________________________________________________________________ 
 
Mate van overprikkeling:___________________________________________________________ 
 
Gevoel:___________________________________________________________________________ 
 
Locatie in lichaam:________________________________________________________________     

 

Kijk na een week terug naar jouw prikkelmomenten. Ben je vaak overprikkeld of slechts 
af en toe? Zijn er overeenkomsten in de activiteiten en/of situatie als je geprikkeld raakt?  
Zijn er overeenkomsten in je lichaam en te ontdekken? Wat doe je om te herstellen? 
Noteer je bevindingen. 
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5. Leer je energie managen 
 

Veel hoogsensitieve mensen hebben meer oplaad- en hersteltijd nodig dan niet 
hoogsensitieve mensen. Zij hebben een moment van rust nodig om alle prikkels te 
verwerken. Even niets doen, zorgt bij hoogsenstieve mensen dat de accu weer kan 
opladen.  

De diepgaande verwerking van prikkels kost meer energie en dat maakt dat jouw 
energie regelmatig moet worden aangevuld, om oververmoeidheid te voorkomen. Het is 
belangrijk om rust- en herstelmomenten in te plannen en jouw energielevel op peil te 
houden. 

 

Vraag jezelf af hoe jij het beste oplaadt en weer herstelt. Is dat als je alleen bent of als je 
onder de mensen bent? Als je dit weet, kun je je tijd daarvoor inplannen. Als je met 
name weer oplaadt door alleen te zijn, om op die manier alles te verwerken, zorg dan dat 
je voldoende tijd alleen inplant. Krijg je juist energie door het contact met anderen, dan 
plan je dat in. Doe vooral wat voor jou werkt en niet wat de omgeving van je verwacht.  
Meer tips om jezelf op te laden lees je in mijn blog: Hoe laad jij jezelf op? 9 tips voor meer 
energie.   

 

© Oefening: oplaad- en hersteltijd in kaart brengen 

Stap 1: Waar krijg jij energie van? Met welke activiteit kun jij jezelf opladen of 
herstellen. Noteer 5 activiteiten.  
Stap 2: Noteer de mate waarin jij kan opladen en herstellen van deze activiteit, waarbij 
1 is weinig en 5 is veel. 
Stap 3: Hoe vaak per week doe jij waar je energie van krijgt of waar jij van hersteld?  

 

Activiteit 1:______________________________________________________________________ 
 
Mate van opladen/herstellen:______________________________________________________ 
 
Aantal keren per week:____________________________________________________________ 

 

Activiteit 2:______________________________________________________________________ 
 
Mate van opladen/herstellen:______________________________________________________ 
 
Aantal keren per week:____________________________________________________________ 
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Activiteit 3:______________________________________________________________________ 
 
Mate van opladen/herstellen:______________________________________________________ 
 
Aantal keren per week:____________________________________________________________ 

 

Activiteit 4:______________________________________________________________________ 
 
Mate van opladen/herstellen:______________________________________________________ 
 
Aantal keren per week:____________________________________________________________ 

 

Activiteit 5:______________________________________________________________________ 
 
Mate van opladen/herstellen:______________________________________________________ 
 
Aantal keren per week:____________________________________________________________ 

 

Stap 4: Evalueer welke activiteiten je energie geven en/of waardoor je jezelf kunt 
opladen. Is het mogelijk om deze activiteiten vaker te doen? Maak er regelmatig tijd voor 
vrij en plan ze in je agenda in. 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
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Wat vond je van dit werkboek? 

Ik hoop dat je iets uit dit werkboek hebt kunnen halen? Inzichten of een oefening die 
jouw bewustzijn heeft vergroot. Ik hoor graag van je of je daadwerkelijk in actie bent 
gekomen of als er vragen bij je zijn opgekomen?  

Het werkboek is bedoeld als een eerste aanzet om beter met je hoogsenstiviteit om te 
gaan. Om niet langer je hooggevoeligheid als last te ervaren, maar te erkennen en 
vervolgens om te buigen als je kracht. Hoe mooi zou het zijn als jij jouw bijzondere 
kracht kunt inzetten in je werk en je leven?  

Je hoeft dit allemaal niet alleen te doen. Ik begeleid je graag bij jouw ontwikkelproces. 
Mijn ervaring is, dat met behulp van een kortlopend hsp-coachtraject, jij uit je hoofd en 
dichter bij je gevoel kan komen. Om te ontdekken wie jij écht bent. Welke valkuilen je 
tegenaan loopt én welke kwaliteiten je in je hebt. Om vervolgens vanuit je eigen 
waarden en talenten de regie te pakken en je werk- en privéleven vorm te geven op een 
manier die jou voldoening geeft en vreugde brengt. Een leven dat beter bij jou ware zelf 
aansluit en je gelukkig maakt. 

 

Maak nu een afspraak voor een gratis kennismakingssessie. 

App of bel meteen naar: 06 41 73 75 00 

 

 

Over Sylvia 

Ik ben zelf een aantal jaren geleden erachter gekomen dat ik hoogsensitief ben. Dat heeft 
ertoe geleid dat veel puzzelstukjes op zijn plek vielen. Ik begrijp nu beter waarom ik in 
het verleden soms anders dan anderen reageerde, dacht of dingen deed.  

  

Ik ben me in mijn hoogsensitiviteit gaan verdiepen en heb trainingen gevolgd en 
begeleiding gezocht om hier beter mee om te gaan. Tijdens deze zoektocht ontdekte ik 
steeds meer wie ik eigenlijk in de kern ben en wat dat betekent. Zo ben ik me bewust 
geworden voor mijn gevoeligheid voor afwijzing, wat me onzeker maakt.  
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Bovendien leg ik de lat voor mezelf vaak erg hoog, met als gevolg dat ik twijfel aan mijn 
kwaliteiten. Het gevolg is dat ik veel in mijn hoofd zat en piekerde. Dit kost ontzettend 
veel energie en draagt bij aan overprikkeling. Steeds vaker raakte ik uit balans, omdat 
ik vanuit mijn hoofd leefde.  

Inmiddels sta ik meer in verbinding met mijn gevoel, ken ik mijn valkuilen en leef ik 
vanuit de waarden die voor mij belangrijk zijn in het leven. Dat maakt dat ik nu meer 
leef vanuit wie ik écht ben en mijn hoogsensitiviteit ook erken en inzet in mijn werk als 
therapeut en coach.  

Ik begeleid en inspireer je graag.  
Leuk als je mij ook volgt via: 
Facebook 
Instagram 
Linkedin 

Praktijk voor ontspanning, bewustzijn en energie 
Molensingel 47 
6229 PB Maastricht 

Of neem direct contact met me op via app 06 41 73 75 00  

Hartelijke groet, 

 


