
Handleiding van het HSP-spel 

In 1997 introduceerde Elaine Aron het begrip Sensory Processing Sensitivity in de wetenschappelijke wereld. 
In de volksmond wordt het ook wel hoogsensitiviteit of hooggevoeligheid genoemd. Volgens de definitie van 
Dr. Aron heeft de hoog sensitieve persoon (HSP) een gevoelig zenuwstelsel, is deze zich bewust van 
subtiliteiten in zijn/haar omgeving en wordt hij of zij gemakkelijker overweldigd in een zeer stimulerende 
omgeving. Maar de belangrijkste kwaliteit is dat de HSP’ers, vergeleken met de 80% van de populatie zonder 
deze eigenschap, alles om hen heen veel dieper verwerken – ze denken dieper over zaken na en maken 
ondertussen vele associaties. Wanneer deze verwerking niet volledig bewust is, komt deze naar boven als 
intuïtie. Hoogsensitiviteit als persoonseigenschap vertegenwoordigt een overlevingsstrategie die bij veel 
diersoorten voorkomt, altijd in een minderheid van zijn leden. Hoogsensitiviteit als onderdeel van de 
persoonlijkheid was tot halverwege de jaren negentig vooral negatief bekeken, maar Aron wilde vooral ook 
de voordelen benadrukken. 

Een definitie, een afbakening van een fenomeen, is goed om te hebben. Zo weet je immers waar je het over 
hebt en kunnen verschillende mensen hierover meepraten. De definitie van hoogsensitiviteit werd echter al 
snel ‘omgedraaid’ in de manier waarop mensen naar de persoonseigenschap keken; het werd tot een 
mogelijke óórzaak gezien van alles wat deze persoon in zijn/haar leven ervoer of meemaakte. Terwijl het 
in feite niets anders was dan een definitie, een omschrijving. Diversiteit onder leden binnen een populatie is 
heel normaal en het is goed daar (meer) onderzoek naar te doen.  

Hoogsensitiviteit geeft mensen een ‘identiteit’ en dat is soms prettig. Je bent je er af en toe weer even van 
bewust dat jij anders bent dan anderen en dus niet hoeft te doen wat iedereen doet, maar je geoorloofd bent 
om te luisteren naar wat goed is voor en volgens jou. Wat echter gebeurt door het omdraaien van het 
definitiegebruik is dat men deze eigenschap niet meer als biologisch gegeven ziet, maar als mogelijke 
oorzaak van een probleem. Het is door de hoogsensitiviteit dat iemand overprikkeld is of bijvoorbeeld 
problemen ervaart in de emoties. Naast het feit dat het niet klopt is het ook niet behulpzaam. Want als we 
‘ik ben overprikkeld want ik ben hoogsensitief’ vergelijken met ‘ik ben overprikkeld, hoe zou dat eigenlijk 
komen?’ dan zien we dat bij de tweede uitspraak of gedachte er veel eerder gekeken zal worden naar wat 
de oorzaak is en wat iemand er aan kan doen.  

Wanneer we op deze manier kijken naar de definitie van hoogsensitiviteit kunnen we op dezelfde manier 
kijken naar de HSP-vragenlijst. Samen met de definitie heeft Elaine Aron in de jaren negentig een test 
ontwikkeld waarin hoogsensitieve mensen zich zouden herkennen. Deze test is door een aantal 
wetenschappers nader onderzocht en hieruit bleek dat er drie componenten in verborgen bleken te zitten. 
De eerste groep vragen ging over alles wat van buitenaf op je af kan komen en door de zintuigen wordt 
opgepikt; licht, geluid, geur etc. Dit kan overprikkeling veroorzaken en daarom is deze groep ook zodanig 
genoemd. De tweede groep vragen gaat over emotionaliteit en dit zijn vragen over alles wat je intern ervaart. 
Alle gevoelens, emoties en onrust zie je in deze vragen terugkomen. Bijna de helft van de vragen uit de 
vragenlijst gaat hierover. De derde groep vragen gaat over de diepgaande verwerking en het genieten van 
sensorische sensitiviteit. Deze groep vragen heeft verschillende namen (oriënting sensitivity, aesthetic 
sensitivity, overexcitabilities) maar lijkt vanwege de veelvuldige gebruikte term ‘intensiteit’ met name ook te 
verwijzen naar het Big Five kenmerk ‘openheid’ en daarmee naar de kern van sensitiviteit. 

 

 



Doel van het kaartspel: 

Elk mens is anders, en zoals hierboven reeds aangegeven is overprikkeling of emotionaliteit niet bij elke 
hoogsensitieve persoon (even sterk) aanwezig. Want natuurlijk zijn we mens en worden we allemaal wel 
eens overspoeld door teveel prikkels of heftige emoties. Het is echter de manier waarop we omgaan met 
deze prikkels of emoties en of we hier ook last van ervaren. In die zin is de door ons veelgebruikte uitspraak 
‘wat is je overprikkeling waard’ van toepassing.	Een introvert persoon heeft bijvoorbeeld een kleiner emmertje 
om prikkels op te vangen, en zal eerder uitdagingen ondervinden op het onderdeel overprikkeling. Zelfzorg 
is voor deze persoon een eerste levensvoorwaarde.	Een hoogsensitief persoon met een niet-steunende (of 
juist té beschermende) omgeving in de jeugd zal meer uitdagingen ondervinden op het gebied van 
emotionaliteit, waarbij zelfcompassie past.  

Er zijn ook mensen die overprikkeling of emotionaliteit ervaren, zonder dat ze zaken dieper verwerken of 
anders waarnemen. In dat geval is er geen sprake van HSP. De diepgaande verwerking is een voorwaarde 
om van hoogsensitiviteit te kunnen spreken bij iemand. Om dit beter in beeld te brengen is het thema 
‘zelfkennis en zelfacceptatie’ van belang, zoals we dit gaan hanteren in het hiervoor ontwikkelde spel.  

Dit spel bestaat uit een aantal kaartjes – te verdelen in kleur – met drie elementen / thema’s welke van 
invloed kunnen zijn bij de hoogsensitieve persoon. Middels het kaartspel kun je als begeleider samen met 
iemand anders inzicht krijgen in wat er speelt en/of nodig is voor de ander als persoon. Zo krijg deze geen 
antwoord op de vraag ‘bén je hoogsensitief’ maar op de vragen ‘waar word ik blij van’, ‘hoe kan ik goed voor 
mezelf zorgen’, ‘hoe kan ik milder zijn voor mezelf’ of ‘hoe kan ik mezelf meer waarderen’? Met het kaartspel 
krijg je inzicht in de verschillende elementen van de veerkracht en hoe deze voor iemand, op dit moment, 
verdeeld zijn. Daarnaast zie je waar ruimte is voor beïnvloeding van die veerkracht. 

 

Hoe werkt het spel: 

De kaarten zijn verdeeld in drie kleuren; voor ieder veerkrachtelement één kleur. Paars hoort bij zelfzorg, 
blauw bij zelfcompassie en groen bij zelfkennis. Het spel heeft verschillende stappen die je telkens in 
volgorde doorloopt. Een aantal stappen op het eind zijn optioneel.  

Stap één: 
- De coach/begeleider of de persoon zelf pakt alle kaarten van één kleur voor zich en leest per kaart de 

stelling voor.  
- Per kaartje wordt aangegeven of hetgeen benoemd wordt bij hem/haar past of niet. Dit kan zijn omdat 

ermee geworsteld wordt of het reeds ‘geleerd’ is.  
- Alle kaartjes die niet herkenbaar voorkomen of waarvan gezegd wordt ‘dit zou ik wel willen maar kan 

ik echt niet’ mogen met de kleurkant naar boven op de aflegstapel.  
- De kaartjes die bij iemand passen verzamel je samen ‘open’ op een stapel, met de vraagkant naar 

boven.  
- Je herhaalt deze eerste stap voor de tweede en de derde set kaarten, waarmee je ook voor beide een 

‘open’ en een aflegstapel maakt.  

Stap twee: 
Ø Sorteer ‘open’ stapels per kleur. Links of rechts onderin de hoek van het kaartje staat een rondje met 

een teken erin. Verdeel de kaartjes in een ‘+’ stapel en een ‘-‘ stapel. 
Ø Je bekijkt de hoogte van de zes stapels en benoemt dit. Bijvoorbeeld: De paarse stapel van het 

veerkrachtelement zelfzorg heeft meer ‘+’ kaartjes dan ‘-‘ kaartjes. De groene stapel van het veerkracht 
element zelfacceptatie/zelfkennis heeft meer ‘- ‘ kaartjes dan ‘+’.  De blauwe stapel van het 
veerkrachtelement zelfcompassie heeft twee nagenoeg even hoge stapels. Dit geeft een nauwkeurigere 
inschatting over de verdeling van iemands veerkrachtelementen.  

Ø Bekijk of je er achter kan komen hoe deze drie onderdelen elkaar beïnvloeden (bijvoorbeeld; als de 
emoties te hoog oplopen raak ik sneller overprikkeld).  

 



Stap drie: 
Vraag aan welk onderdeel het eerste gewerkt mag worden (hierbij kan iemand kiezen voor een 
verrassende uitkomst. Dit mág. Iemand weet zelf waar het beste een eerste ingang gevonden kan worden 
en omdat succes behalen gewenst is kan op deze wijze laagdrempelig een manier gevonden worden om 
beweging te creëren). Behulpzaam is om middels een set fotokaarten een afbeelding te zoeken die 
symbool staat voor het gevoel dat deze verandering zal opleveren. Visuele bekrachtiging kan helpend zijn. 
Bij gebrek aan fotokaarten kun je ook buiten een symbool zoeken in de natuur (een blaadje, steentje of 
tak), of een andere visuele creatieve uiting zoeken die bij iemand past en symbool kan staan.  
 
Stap vier (optioneel): 
- Pak van één kleur de ‘+’ stapel, bekijk ieder kaartje nogmaals en laat iemand benoemen: 

o Hoe hij/zij dit veerkrachtelement in zijn leven heeft geïntegreerd; 
o Wat dit heeft opgeleverd; 
o Hoe hem/haar dit helpt in het dagelijks leven.  

- Herhaal deze stap voor de tweede en daarna derde kleur.  
- Eventueel kan de persoon van enkele kaartjes die voor hem bijzonder zijn of veel gebracht hebben een 

foto maken als herinnering voor zichzelf aan de goede veerkrachtelementen die hij/zij in zijn/haar 
toolbox heeft zitten.  

 
Stap vijf (optioneel): 
Pak kleur voor kleur de ‘-’ stapel, bekijk ieder kaartje nogmaals en laat benoemen: 
- Hoe hij/zij dat ervaart; 
- Of hij/zij hierin iets anders wil doen? En zo ja wat en hoe?; 
- Welke kaartjes er gewoon mogen zijn en geaccepteerd worden door de persoon zelf.  
 
Stap zes (optioneel): 
Pak de ‘+’ kaartjes die op de ‘aflegstapel lagen (doe dit per kleur) en vraag; 
- Hoe hij/zij dit wil leren?  
- Wat hij/zij gaat doen om dit in zijn/haar leven te integreren?  
- Wie of wat hij hierbij kan gebruiken? 
 

Opties: 
Het kan zijn dat het hele spel bespreken volgens bovenstaande stappen te veel is om in één keer te 
bespreken. Je kunt gemakkelijk de optionele stappen verdelen over 1 of meerdere extra coachsessies.  
 

Veel speel- en onderzoekplezier op weg naar het inzichtelijk maken van de veerkrachtelementen! 

 



Kaartjes Overprikkeling & Zelfzorg 
 

 

  

  



  

  

  



  

  

  



  

  

  



  

  

  
 

  



Kaartjes Emoties & Zelfcompassie 

 

 

  

  



  

  

  



  

  

  



  

  

  



  

  

  
 

 



Kaartjes Intensiteit & Zelfkennis 

 

 

  

  



  

  

  



  

  

  



  

  

  



  

  

  
 


