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Overzicht

1. Wat houdt HSP in?

2. Theorieën gevoeligheid voor omgevingsfactoren

3. Wat kan HSP hiervan leren?



HSP = Sensory Processing Sensitivity

 Literatuuronderzoek

 Interviews



4 kenmerken van HSP

1. Diepgaande 
informatieverwerking

2. Emotionele intensiteit

3. Sensorische sensitiviteit

4. Overstimulatie



4 kenmerken van HSP

• Algemene 
bedachtzaamheid

• Tijd nemen voor 
beslissingen

• Conscientieusheid

1. Diepgaande 
informatieverwerking

2. Emotionele intensiteit

3. Sensorische sensitiviteit

4. Overstimulatie



4 kenmerken van HSP

• Intensere emotionele 
reacties

• Zowel positief als negatief

• Empathie

1. Diepgaande 
informatieverwerking

2. Emotionele intensiteit

3. Sensorische sensitiviteit

4. Overstimulatie



4 kenmerken van HSP

• Bewust van subtiele 
omgevingsstimuli

• Esthetische sensitiviteit

• Moeite hebben met stimuli 
van hoge intensiteit

1. Diepgaande 
informatieverwerking

2. Emotionele intensiteit

3. Sensorische sensitiviteit

4. Overstimulatie



4 kenmerken van HSP

• Sterke fysiologische 
stressreactie

• Afname cognitieve capaciteit, 
slechtere presentaties

1. Diepgaande 
informatieverwerking

2. Emotionele intensiteit

3. Sensorische sensitiviteit

4. Overstimulatie



Gebaseerd op ‘Web of Science’

Aantal publicaties HSP
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Hoe meten we hoogsensitiviteit?

• Hoogsensitief persoon schaal

 Versie voor kinderen

 Vertaald naar Nederlands

Aron (1997) J Pers Soc Psychol; Pluess (2018) Dev Psychol

subtiele geuren, smaken, 
kunstwerken opmerken en 
hiervan genieten

snel overspoeld 
door sensorische 

prikkels 

beïnvloed 
door 

stemmingen 



Hoe meten we hoogsensitiviteit? Toekomst:

• Revisie vraaglijsten

– Positievere vragen?

– Diepgaande informatie verwerking?

• Meer objectiviteit

– Gedragsobservatie (kinderen)

– Interview (volwassenen)



Relatie tot Big 5 persoonlijkheidskenmerken

Greven, Homberg (2019) Neurosci Biobehav Rev; Pluess (2018) Dev Psychopathol

• Neuroticisme +  openheid voor ervaring +   extraversie?

• HSP: kleine tot matige correlaties met Big 5; grootste correlaties met 
Neuroticisme

• Big 5 verklaren 15-35% van de variantie in HSP (Pluess, 2018)

• Toekomst:
• Incrementele validiteit
• Big 5 facetten



Genetische en omgevingsfactoren
• Twins Early Development Study

• N = 2,945 tweelingen (16 jaar) 

• Erfelijkheid HSP: 51%

Greven, Homberg (2019) Neurosci Biobehav Rev; Assary et al. (ingediend)
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Default mode network ? 

Salience network ? 

 diepe informatieverwerking

 emotionele reactiviteit

Greven, Homberg (2019) Neurosci Biobehav Rev



Omgeving
Opvoeding

Positive en 
negative
stimuli

Genen

Erfelijkheid 
50% Dopamine

Serotonine

Stress

Responsiviteit 
interventies

Polygenic
continous trait

Cingulate
cortex

PrefrontalInsula

Amygdala

Hersen

HSP gedrags-kenmerken



Hoeveel mensen zijn hoogsensitief?  

Boyce, Ellis (2005) Dev Psychopathol; Wolf (2008) PNAS; Kagan (1994); Belsky, 
Pluess (2009) Psychol Bull; Mono Soc Res Child Dev;  Borries (2012)

20%?80%?



Hoeveel mensen zijn hoogsensitief?  

Pluess (2017) Dev Psychol;  Lionetti (2018) Translat Psychol

Hoog-

sensitief
Laag-

sensitief
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• 3581 kinderen + adolescenten  

• 1136 volwassenen



Hoeveel mensen zijn hoogsensitief?

20-35%20-35% 20-35%

Kind VolwassenenAdolescent

20-35%
20-35%

41-47% 20-35%

Pluess (2017) Dev Psychol;  Lionetti (2018) Translat Psychol



Waarom nu? Waarom nieuw?

• Evolutionaire geconserveerd: Individuele verschillen in 
gevoeligheid voor de omgeving zijn waargenomen bij meer dan 
100 diersoorten

Wolf et al (2009)



Differentiële 
Sensitiviteit

HSP (Sensory 
Processing 
Sensitivity)

Biologische 
Sensitiviteit Voor 

Context
Aron & Aron (1997)Boyce el al. (1995)Belsky (1997)

Theorieën over gevoeligheid voor de omgeving

• Dezelfde kenmerken maken mensen vatbaarder voor zowel negatieve als 
positieve omgevingsfactoren

• Minderheid van de bevolking is sensitief



Differentiële sensitiviteit
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Belsky (1997)

• Genetisch, temperament

• ‘Parental bet-hedging’

Differentiële 
Sensitiviteit

Belsky (1997)



• Stressreactie-systeem

• ‘Conditional adaptation’

Biologische Sensitiviteit voor Context

Vroege psychosociale 
stress
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Biologische 
Sensitiviteit Voor 

Context
Boyce el al. (1995)



• 4 HSP kenmerken

Sensory Processing Sensitivity (HSP)

Aron & Aron (1997)

Sensorische 
sensitiviteit

Diepe 
informatie-
verwerking

Emotionele 
intensiteit

Overstimulatie

HSP (Sensory 
Processing 
Sensitivity)
Aron & Aron (1997)



Integratie theorieën

• Meerdere theorieën over gevoeligheid voor omgevingsfactoren 
ontstonden tegelijkertijd, parallel, maar onafhankelijk van elkaar.

• Idee van ‘multiple discoveries’ (Merton, 1973): “Ontdekkingen 
worden vaak gelijktijdig gedaan, door meerdere onderzoekers, 
wanneer een denkwijze 'rijpt' in een toegankelijk en nieuw 
theoretisch concept.”

• Vullen elkaar aan, elke theorie biedt een uniek perspectief



Differentiële 
Sensitiviteit

HSP (Sensory 
Processing 
Sensitivity)

Biologische 
Sensitiviteit Voor 

Context
Aron & Aron (1997)Boyce el al. (1995)Belsky (1997)

biologische factoren 
 gedrag

gedrag
 biologische factoren  

Integratie theorieën



Take-home messages

• Wetenschappelijke naam voor HSP: Sensory Processing Sensitivity

• HSP werd eerst in 1997 in de wetenschapsliteratuur genoemd. 
Sindsdien rond 70 publicaties.

• HSP is een van meerdere theorieën over gevoeligheid voor de 
omgeving die tegelijkertijd in de jaren ‘90 zijn verschenen. SPS is de 
enige theorie die hoogsensitiviteit samenvat als 
persoonlijkheidskenmerk met een vragenlijst in volwassenen. 

• Vooruitgang, maar meer onderzoek nodig: betere meetinstrumenten, 
incrementele validiteit, biologische oorzaken en heterogeniteit.



A) Differential 
Susceptibility

B) Sensory 
Processing 
Sensitivity

C) Biological 
Sensitivity to Context

Models of environmental 
sensitivity

- Responsivity to positive and 
negative environments

- Minority of population is 
sensitive

Awareness of 
subtleties
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Time Time

Fu
n

ct
io

n
in

g

Fu
n

ct
io

n
in

g

poor

good goodNegative 
stimulus

Positive 
stimulus

Early psychosocial stress 
and adversity

Le
ve

l o
f 

b
io

lo
gi

ca
l 

re
ac

ti
vi

ty

highlow
low

high

Diathesis Stress Vantage Sensitivity

poor

resilience

vulnerability

vantage 
resistance

vantage 
sensitivity

Greven, Homberg (2019) Neurosci Biobehav Rev



Bedankt voor uw aandacht.


