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Wat is hoogsensitiviteit (HSP; hoogsensitief person)?

o Persoonlijkheidseigenschap (en geen ziekte)

o Correleert met introversie, neuroticisme en openheid (Big Five), maar is 

wel een afzonderlijke persoonlijkheidseigenschap

o Verhoogt gevoeligheid voor ongeconditioneerde en geconditioneerde 

fysieke, sociale, sensorische en interne omgevingsprikkels, positief en 

negatief 

o Eerst waargenomen bij volwassenen, later ook bij kinderen



Historische achtergrond

• Gebaseerd op literatuuronderzoek 

• + Interviews met 39 hoogsensitieve personen (“hooggevoelig”, 

“introvert”, “makkelijk overweldigd door stimuli” (44% men, 18-66 

jaar) 



Hoe meten we HSP: vragenlijsten
• Hoogsensitief persoon schaal [1]

• Bijv.: “Ik voel me snel overspoeld door sensorische prikkels.” 

• “Ik word beïnvloed door stemmingen van anderen.” 

• “Ik kan subtiele geuren, smaken, geluiden en kunstwerken 

opmerken en hiervan genieten.”

• Hoogsensitief kind schaal [2]

• Bijv. “Muziek heeft een sterk effect op hoe goed mijn kind zich 

voelt.”

✓ Vrij beschikbaar

✓ Valide en betrouwbaar

✓ Eerste cut-off scores

✓ Vertaald naar: Nederlands, Italiaans, Duits, Turks, Japans, IJslands 

[1] Aron (1997) J Pers Soc Psychol; [2] Pluess (2018) Dev Psychol



Hoe meten we HSP: observatie tool

Lionetti et al., 2019

Kinderen 3-5 jaar
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Een continue of categorische eigenschap?
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Genetische en omgevingsfactoren
• Twins Early Development Study

• N = 2,945 adolescenten (16 jaar) 
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Organismen reageren kunnen grofweg op twee verschillende manieren

reageren op hun omgeving:

• Sommige individuen zijn brutaal, agressief of impulsief. Deze

individuen worden minimaal beïnvloed door hun omgeving.

• Andere individuen zijn voorzichtig en angstig. Deze individuen

reageren heel sterk op hun omgeving



Theoretische inkadering

Greven … Homberg, 2019



De facetten van hoogsensitiviteit

Greven … Homberg, 2019
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Acevedo et al., 2014

fMRI data (1)
N=18



VTA = ventral tegmental area 

> betrokken bij beloning

S1 = somatosensorische cortex

> betrokken bij het waarnemen van aanrakingen 

DLPFC = dorsolaterale prefrontal cortex

> betrokken bij hogere cognitieve functies, zoals 

aandacht en werkgeheugen

Acevedo et al., 2014
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fMRI data (3)
Jagiellowicz et al., 2012N=18



fMRI data (4)

Aron et al., 2010

N=20



Brain networks

Greven … Homberg, 2019



Overprikkeling – relatie angst en depressie

N=213

Brindle et al., 2015



Overprikkeling – dagelijke problemen bij kinderen
Dagelijkse problemen bij hoogsensitieve kinderen

Boterberg en Warreyn, 2016

N=235



N=235

Overprikkeling – dagelijke problemen bij kinderen



Overprikkeling – relatie met depressie

HSP is geassocieerd met verhoogde depressie score 

wanneer condities in het vroege leven negatief zin

Liss et al., 2005

N=213



Overprikkeling – relatie met angst

MAAS: mindfulnes attention awareness scale

Bakker en Moulding, 2012

N=213



Smolewska et al., 2006

N=851



Overprikkeling – andere persoonlijkheidsfactoren

Smolewska et al., 2006

N=851



Liss et al., 2008

Overprikkeling – relatie ease of excitation & angst

N=201



Overprikkeling – stress op jonge leeftijd

Booth et al., 2015

N=185



N=75

Overprikkeling – werk stress

Evers et al., 2008



o Meer controle over overgevingsstimuli

o Longitudinaal onderzoek makkelijker

o Onderzoek naar mechanismen

HSP is gebaseerd op observaties van gedrag van dieren in 

reactie op omgeving stimuli (Aron et al., 2012; Pluess, 2015)

Hoogsensitiviteit in ratten



Hypothese

Homberg et al., 2016



60 wild-type rats

Top 25% of scores = high sensitive

Bottom 25% of scores = low sensitive

Emotionaliteit Diepe informatie verwerking

Selectie procedure



Sociaal gedrag



Aantal GABAerge neuronen in prefrontale cortex



o Hoogsensitiviteit is een persoonlijkheidseigenschap dat gepaard gaat met verhoogde 

gevoeligheid voor een breed scala aan omgevingsstimuli

o Het is nog onduidelijk of hoogsensitiviteit een continue of categorische factor is

o Hoogsensitiviteit wordt voor 50% gevormd door omgevingsfactoren

o Hoogsensitieve personen vertonen verhoogde activiteit van hersengebieden betrokken bij 

emotionele reactiviteit en informatie verwerking

o Hoogsensitiviteit gaat gepaard met angst/depressie, problemen in dagelijks even (bij 

kinderen), en werkstress, mogelijk door overprikkeling en/of lagere mindfulness of 

mindere emotionele regulatie

o Gevoelige ratten vertonen meer sociaal gedrag

Samenvatting



Contact:

Judith.Homberg@radboudumc.nl

Bedankt!


