
    

    

Bilan coaching & training 

 

 
Coaching bij hooggevoeligheid 

Hooggevoeligheid algemeen 

Mensen die zeer gevoelig zijn worden ‘Hooggevoelig’ genoemd. Een ander woord is 

HSP, ‘Highly Sensitive Person’. Wanneer je HSP bent, ben je gevoeliger voor indrukken 

en prikkels en merkt meer signalen en details op dan de meeste andere mensen. 

Dagelijkse indrukken worden uitgebreider en intensiever gefilterd dan bij de 

gemiddelde mens. Harde muziek, veel mensen, heftige bewegende beelden zijn 

voorbeelden van prikkels die voor een HSP al snel teveel kunnen worden. Het gevolg 

is dat ze overprikkeld raken. Eén op de vijf mensen(20%) is hooggevoelig, heel 

gewoon dus eigenlijk! Elaine Aron Amerikaans psychotherapeute en universitair 

docente, en grondlegster van het begrip HSP, legt in dit filmpje meer uit over hsp. 

Kenmerken van HSP’s zijn onder meer:  

 Gevoeligheid voor prikkels van buitenaf 

 Emoties(zowel eigen als van anderen) worden intenser ervaren 

 Verwerking van indrukken kost meer tijd 

 Ze dromen, fantaseren en overwegen veel 

 Voelen stemmingen en sferen heel goed aan 

 Met meer detail en intenser zaken waarnemen 

 Vinden het lastig te plannen en te structureren 

 Zijn vaak plichtsgetrouw en perfectionistisch 

 Functioneren minder goed als ze geobserveerd of geëvalueerd worden 

 Zijn erg gericht op behoeften van anderen en hebben daardoor moeite om 

eigen  grenzen aan te geven 

 Zijn gevoeliger voor stress, spanning en fysieke klachten  

 Lopen groter risico op stemmingswisselingen, depressiviteit, angsten en 

verslavingen 

 Ben jij HSP of herken je veel van de bovenstaande eigenschappen, dan kan Bilan 

coaching & training je ondersteuning bieden. De coach is aangesloten bij  het 

netwerk van Hooggevoelig heel gewoon, opleiding en kenniscentrum op het gebied 

van hooggevoeligheid. 

Bilan coaching &training start eerst met een vrijblijvend intake gesprek. In dit gesprek 

wordt de vraag helder gemaakt en is met name de ruimte om te voelen of de 

aanpak van Bilan coaching & training bij jou past.  

Bilan coaching &training werkt met verschillende trajecten, het is ook mogelijk om 

losse sessies af te nemen. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=6DezjkilrSY
http://www.hooggevoeligheelgewoon.nl/

