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Overprikkeling

• Wat is het?

• Wat zijn de oorzaken?

• Wat zijn de gevolgen?

• Hoe stellen we het vast?

• Hoe behandelen we het?

• Wat kunnen mensen er zelf aan doen?

• What’s next?



Wat is het?



Verhaal van Ineke
https://www.hersenz.nl/blog/ik-kon-ontploffen-door-kleine-dingen

• Oorzaak: Op haar 36ste kreeg Ineke een hersenstaminfarct. Als gevolg 
daarvan zijn haar hersenen blijvend beschadigd. Prikkels zoals licht, geluid 
maar ook drukke menigten worden niet meer goed verwerkt.

• Klachten: “In de ochtend gaat het vaak redelijk”, vertelt Ineke. Amber, haar 
zevenjarige dochter, is dan naar school. “Vanmorgen dacht ik lekker in de 
tuin te zitten. Maar verderop is een buurman bezig met een apparaat dat 
lawaai maakt, dus moest ik weer naar binnen.”

• Gevolgen: Als er teveel prikkels zijn, wordt Ineke meteen supermoe. “Mijn 
hoofd raakt dan vol geluid en licht. Denken wordt moeilijker. Het is dan 
chaos in mijn hoofd. Vroeger raakte ik in paniek. Nu begrijp ik wat er 
gebeurt. Als er teveel prikkels zijn, moet ik de tijd nemen die rustig te 
verwerken. Dan stap ik uit de situatie, ga ik ergens rustig zitten en zakt 
het.”

• Aanpak: psycho-educatie voor Ineke en haar man, bewustere
dagindeling, compsenatie en aanpassing aan een veranderd
leven



Soorten informatie

Zintuigen

Lichaamsbeleving

Gedachten
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Emoties
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INTERN



Teveel informatie: filters nodig



Individuele verschillen



Hersenletsel heeft invloed op de 
informatieverwerking



Filters werken niet goed



Diverse filters

1. Teveel zintuigelijke prikkels

2. Verminderde aandacht, geheugen en denksnelheid

3. Teveel interne prikkels



Wat zijn de oorzaken?

• Schade aan de hersenen? Wat en waar? Specifiek?
• Fysiologicshe stress-respons?
• Veranderde multi-sensorische integratie?
• Veranderde aandachtsfunctie?
• Habituatie/sensitizatie?
• Aangeleerd gedrag?
• Angstreactie?
• Persoonlijkheidskenmerk?
• Copingstijlen?

• Een combinatie?



Wat zijn de gevolgen?

• Alle prikkels komen binnen
• Alle prikkels zijn even sterk
• De hersenen raken overbelast
• Prikkelgevoelig leidt tot prikkelbaar

• Probleemgedrag tot gevolg:
• Hoofdpijn
• Slechte concentratie
• Moe, uitgeput
• Stress
• Geirriteerd, snel boos, kort lontje
• Vermijden, berminderde participatie
• Terugtrekken, sociale isolatie
• Somber
• Relatieproblemen
• Lagere kwaliteit van leven
• Niet kunnen werken
• ….



Oorzaak of gevolg?



Hoe stellen we het vast?

Neuropsychologische test Subjectieve klachten
Vragenlijsten

Hersenscan
Schade of activatie EEG/MEG

activtatie
Oogbewegingen

Hartslag
Reactietijden



Ecologische validiteit?

In hoeverre komen testresultaten en dagelijks leven overeen?
In hoeverre kunnen testresultaten het dagelijks functioneren voorspellen?

Brein Persoon Omgeving



Vragenlijsten gebruikt bij mTBI

• Rivermead Post-Concussion Questionaire (RPQ):
item 4: Compared with before the accident, do you now suffer from 
noise sensitivity, easily upset by loud noise 
item 14: Compared with before the accident, do you now suffer 
from Light Sensitivity, easily upset by bright light 
Over the last 24 h: 0 (not experienced at all), 1 (no more of a 
problem), 2 (a mild problem), 3 (a moderate problem) and 5 (a 
severe problem)

• Problem Checklist:
Item 10: sensitivity to noise
item 11: sensitivity to light
Do you currently experience this problem: yes/no



Sensorische gevoeligheid en 
HRQOL (Sheperd et al, 2019)

• Items 4 en 14 van de RPQ

• 293 volwassenen 12 maanden na trauma (GCS 
13-15)

• 42% overgevoelig voor geluid

• 42% overgevoelig voor licht

• Overgevoeligheid was geassocieerd met lagere
SF-36 scores = lagere HRQOL

• 8-35% verklarde variantie na controle



Gevoelig voor geluid na mTBI (Shepered et 

al, 2019)

• Item 4 van de RPQ

• 151 volwassenen 2 weken na trauma (GCS 13-
15)

• 59% overgevoelig voor geluid

• Associatie met vrouw zijn, buiten wonen, 
aantal voorafgaande hersenletsels, cognitieve
flexibiliteit, reactitijden, gedachten over 
herstel, angst en depressie

• Angst was de sterkste determinant



Sensory Profile

• Vragenlijst om sensorische informatieverwerking
bij kinderen te meten

• Korte versie voor kinderen van 6-11 jaar
Proxy rapportage, 38 items

• Adolescent/volwassen versie 11-65+ jaar
Zelfrapportage

• 60 items: smaak/geur, beweging, visueel, tactiel, 
activiteitenniveau, auditief

• Bijna nooit, zelden, af en toe, vaak, bijna altijd
• Kwadrantscores: gebrekkige registraite, prikkels

zoekend, sensorische gevoeligheid, prikkel
vermijdend



Sensory Profile en TBI 

• Galvin et al 2009:
20 kinderen 12 manden na moderate/severe TBI 
caregiver report
problemen op alle gebieden t.o.v. normative 
sample

• Sensory Profile voor volwassenen met 
hersenletsel:
teveel items
lay-out met teveel prikkels
overlap met andere symptomen



Ontwikkelingen Sensory Profile (Little et 

al, 2017)

• SP bij 1132 gezonde kinderen en kinderen met 
ASD, ADHD en leerstoornissen (3-14 jaar)

• 5 subtypen: balanced, intense, vigilant, 
interested and mellow until…

• Subtypes verschillen in intensiteit en verdeling
over sensorische kenmerken

• Alle subtypen komen voor bij alle kinderen
met en zonder diagnose

• Kijk naar het totaalprofiel van subtypen



Multisensorische integratie na een
beroerte (van der Stoep et al, 2019)

• Multi-sensorische integratie (MSI) is nodig voor 
detectie, localisatie en identificatie van 
gebeurtenissen in de omgeving

• Redundant target paradigm
• Response to auditory, visual, and audiovisual 

targets in the left and right visual hemifield
• 21 CVA patienten in de chronische fase, 14 

controles
• 33% van de patieënten had een MSI stoornis
• Vooral letsel in linker hemisfeer
• Veel variatie in letsel locatie



PTSD na TBI door 
prikkelgevoeligheid (Hoffman et al, 2019)



PYSD na TBI door 
prikkelgevoeligheid (Hoffman et al, 2019)

TBI
Gevoeliger voor
auditieve prikkels

Angst reactie PTSD



Behandeling?



Behandeling in de klinische praktijk
• Er is geen evidence-based behandeling

• Psycho-educatie voor patient
• Psycho-educatie voor naasten

• Normaliseren: bang zijn is normaal

• Cognitieve gedragstherapie
• Angst en stress-reductie
• Structurele aanpassingen en compensatie
• Anticiperen op overprikkeling
• Rusten na overprikkeling

• Assertiviteit vergroten



Wat kun je er zelf aan doen?

• Teveel licht en geluid?

• Draag (tijdelijk) oordoppen

• Draag (tijdelijk) een zonnebril of skibril

• Vermijd situaties met veel licht en geluid zoals 
een muziekfestival

• Of blijf niet te lang

• Bereid je er op voor: ga er uitgerust heen

• Rust daarna goed uit



Wat kun je er zelf aan doen?

• Moeite om je aandacht te richten?

• Woon- en werkomgeving overzichtelijk houden
• Vermijd situaties waar veel prikkels tegelijk

binnenkomen, zoals een druk winkelcentrum op 
zaterdag

• Of blijf niet te lang
• Neem pauzes
• Bereid je er op voor: ga er uitgerust heen
• Rust erna goed uit
• Niet teveel taken tegelijk willen doen
• Bijv. radio of TV uit als je wilt lezen



Wat kun je er zelf aan doen?

• Teveel interne prikkels zoals piekeren, malen of je 
continue zorgen maken?

• Zoek ontspanning, dat is voor iedereen anders
• Bijv. de natuur opzoeken of bewegen
• Ontspanningsoefeningen
• Mindfulness
• Zorg voor goede nachtrust, maar slaap niet teveel, 

zeker niet overdag
• Zoek steun bij anderen
• Een vermoeid brein piekert! 



Wat kun je er zelf aan doen?

• Leer jouw grenzen kennen
• Stop voordat je in de ‘rode’ zone komt
• Wil je teveel, dan betaal je vaak erna pas de 

rekening
• Het is niet erg, het brein gaat er niet van 

kapot
• Zoek naar een goede balans van wat je wil en 

wat je kan

• Vertel anderen wat jouw grenzen zijn
• Vraag of ze er rekening mee willen houden
• Vertel het zo vaak als nodig



Waar staan we nu? (Callahan et al, 2018)

• Overprikkeling is een van de meest gehoorde klachten
na traumatisch hersenletsel

• Overprikkeling heeft vergaande gevolgen voor het 
dagelijks functioneren

• Er is geen eenduidige definitie

• Er zijn geen gestandaardizeerde diagnostische
procedures

• We weten niet hoe vaak het voorkomt

• We kennen het onderliggend mechanisme niet

• Er is geen evidence-based behandeling



What’s next?

• Meer wetenschappelijk onderzoek nodig na
hersenletsel

• Container van binnen bekijken

• Goed diagnostisch instrument met ecologische
validiteit ontwikkelen

• Vergeet ‘one size fits all’

• Mensen met hersenletsel voorlopig helpen met 
geode adviezen om ermee om te (leren) gaan



Dank!


