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theoretisch kader 



• mensen verschillen van elkaar in hoe sterk ze reageren op 

hun omgeving 

 

• tot dusver zijn zulke verschillen voornamelijk bestudeerd 

met focus op negatieve omgevingen (bijv. stress) en 

negatieve uitkomsten (bijv. psychopathologie) 

 ~ diathese-stress model 

 

 





uitgangspunten van het diathese-stress model:  

• confrontatie met negatieve omgevingen heeft nefaste 

gevolgen voor kwetsbare individuen 

• dat is niet zo voor weerbare individuen 



er zijn verschillende soorten factoren die kunnen bijdragen tot 

‘kwetsbaarheid’: 

• gedrags- of temperamentskenmerken (bijv. ‘moeilijk 

temperament’, ‘neuroticisme’,…) 

• fysiologische kenmerken (bijv. hoge cortisolreactiviteit bij 

stress) 

• genetische kenmerken 

 cf. legendarische studie Caspi et al. 

 





 

• diathese-stress model voorspelt geen individuele 

verschillen in responsen op positieve omgevingsinvloeden 

 



nochtans is het denkbaar dat… 

• zij die reactiever zijn op negatieve invloeden ook reactiever 

zijn op positieve invloeden 

• zij die weerbaarder zijn ten aanzien van negatieve 

invloeden ook minder baat hebben bij positieve invloeden 

 

dus misschien verschillen individuen van elkaar in de mate 

van algemene ‘gevoeligheid voor omgevingsinvloeden’ 

 

 

 

 

 

 



→ andere term dan ‘kwetsbaarheid’? 

 

susceptibiliteit 

reactiviteit 

plasticiteit 

sensitiviteit 

 

 

 

 

 

 

 





• dit model voorspelt individuele verschillen in responsen op 

zowel negatieve als positieve omgevingsinvloeden 

 





• evolutiebiologisch onderzoek toonde zulke verschillen aan 

bij diverse species: 

o als dieren van elkaar verschillen is dat vaak in hoe 

responsief, reactief, flexibel of sensitief ze zijn ten 

aanzien van omgevingsinvloeden 



• er zijn verschillende hypothesen over waar die verschillen 

mee te maken hebben 

 

één hypothese: sensitiviteit van het zenuwstelsel 

 

 

 

 



 

• in 1997 in de wetenschappelijke literatuur geïntroduceerd 

door Elaine en Arthur Aron 



→ concept “sensory processing sensitivity” 

 

o letterlijk: sensiviteit in de zintuiglijke verwerking 

o beter bekend als ‘hoogsensitiviteit’ 

o ‘hoogsensitieve’ personen (HSP) hebben een 

gevoeliger centraal zenuwstelsel, waardoor ervaringen 

makkelijker en meer diepgaand geregistreerd worden 

 



• kernkenmerk is dus een dieper niveau van 

informatieverwerking 

als gevolg daarvan: 

• zijn HSP vatbaarder voor arousal, zeker bij blootstelling 

aan sensorische stressfactoren (fel licht, harde geluiden, 

sterke geuren, chaotische omgevingen,…) 

• verwerken HSP veel meer sensorische prikkels dan niet-

HSP, wat hen in staat stelt erg subtiele details in de 

omgeving op te merken 

• kan verwacht worden dat HSP inventiever, creatiever en 

fantasierijker zijn 

 

 



hypothesen: 

• categoriaal gegeven 

• ongeveer 20% van de populatie is HSP 

• genetische basis 

• verwant met maar verschillend van neuroticisme en 

introversie 

 



• in de paper van 1997 beschrijven Aron & Aron ook de 

constructie van de Highly Sensitive Person Scale: 

o gebaseerd op kwalitatieve interviews met 

hoogsensitieve individuen 

o 27 items voor zelfrapportering door volwassenen 

 

≠ vragenlijst in de gepopulariseerde boeken van Aron 

≠ zelftest op websites van HSP-verenigingen 

 







• paper van Aron en Aron krijgt binnen de wetenschappelijke 

literatuur matige weerklank 

Sensory-processing sensitivity and its 

relation to introversion and emotionality 

By: Aron, EN; Aron, A 

JOURNAL OF PERSONALITY AND 

SOCIAL 

PSYCHOLOGY  Volume: 73   Issue: 2   Pa

ges: 345-368   Published:AUG 1997 

Times Cited: 125  

(from All Databases) 
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maar: 

• buiten de wetenschappelijke wereld is de impact enorm 

o verenigingen 

 

 



maar: 

• buiten de wetenschappelijke wereld is de impact enorm 

o verenigingen 

o boeken 

 

 



vervolg van de lezing: 

 

• wetenschappelijke bevindingen sinds de paper van Aron 

en Aron 

• voorgestelde studie 



wetenschappelijke 

bevindingen 



concept en meting 



• in de paper van 1997 wordt een vragenlijst voorgesteld en 

worden 7 studies gepresenteerd waarin de kwaliteit van de 

vragenlijst nagegaan wordt 

• evidentie voor betrouwbaarheid en validiteit: 

o items laden op één dimensie (hoogsensitiviteit) 

o schaal is betrouwbaar 

o schaal hangt op verwachte wijze samen met andere 

persoonlijkheidsvragenlijsten 

• kanttekening: het gaat steeds om kleine steekproeven, 

uitsluitend bestaand uit universiteitsstudenten 

 



• recentere studies door andere onderzoekers vinden 

evidentie voor een structuur met drie dimensies (ipv één); 

    deelaspecten van ‘hoogsensitiviteit’: 

o gemakkelijk geëxciteerd of overweldigd raken (EXCIT) 

 (zich nerveus voelen als men te veel moet doen op korte tijd, niet 

 van veranderingen houden,...) 

o lage sensorische drempel (ZINTD) 

 (zich ongemakkelijk voelen bij harde geluiden, niet van 

 gewelddadige films houden,…) 

o esthetische sensitiviteit (ESTHS) 

 (genieten van fijne geuren, kleine veranderingen in de omgeving 

 opmerken,…) 



• bovendien blijken niet alle 27 items even goed  

→ constructie van kortere schaal met de 12 beste items 

• versie voor volwassenen 

• versie voor kinderen en jongeren 

(geautoriseerde Nederlandse vertaling door onze groep) 

 

 

 



 



• structuur met drie dimensies, maar alle items laden ook op 

gemeenschappelijke ‘hoogsensitiviteitsfactor’ 

 

EXCIT ZINTD ESTHS 



• Nederlandse versie beschikbaar van zowel HSP als HSC 

• eerste bevindingen met betrekking tot betrouwbaarheid en 

validiteit zijn positief 

o structuur gerepliceerd 

o hangt op verwachte wijze samen met andere metingen 

van temperament en persoonlijkheid 

o voorspelt op verwachte wijze relevante uitkomsten 



relatie met andere persoonlijkheidsconcepten 



• klassiek wordt persoonlijkheid beschreven aan de hand 

van vijf domeinen: 

o neuroticisme/emotionele stabiliteit 

o introversie/extraversie 

o gewetensvolheid 

o altruïsme 

o openheid 

• elk van die domeinen heeft deelfacetten 

 

 



Neuroticisme 

Angst   “maakt zich vlug zorgen over iets” 

Zelfvertrouwen  “neemt gemakkelijk beslissingen”(R) 

 

Extraversie 

Energie   “heeft energie te koop” 

Expressiviteit  “spreekt over eigen gevoelens” 

Optimisme  “ziet de zonnige kant van de dingen” 

Verlegenheid  “maakt moeilijk contact” (R) 

 

Vindingrijkheid 

Creativiteit  “heeft plezier in het creëren van iets” 

Intellect   “heeft vlug inzicht in iets” 

Nieuwsgierigheid  “leert graag iets bij” 

 



  

 

Welwillendheid 

Altruïsme  “verdedigt de zwakkeren” 

Dominantie  “speelt de baas” (R) 

Egocentrisme  “kan moeilijk met anderen iets delen” (R) 

Gehoorzaamheid  “gehoorzaamt zonder protest”  

Irriteerbaarheid  “is vlug op de tenen getrapt” (R) 

 

Consciëntieusheid 

Concentratie  “werkt met volgehouden aandacht” 

Doorzettingsvermogen “houdt vol tot het doel bereikt is” 

Ordelijkheid  “laat alles rondslingeren” (R) 

Prestatiemotivatie  “wil in alles uitblinken” 



• Aron en Aron veronderstellen dat hoogsensitiviteit vooral 

met neuroticisme en introversie samenhangt 

• dat blijkt ook uit hun onderzoek en dat van anderen 

 

• er kan ook genuanceerder gekeken worden: 

o deelaspecten van hoogsensitiviteit 

o facetten van persoonlijkheid 



HS 

Neuroticism +++ 

 angst +++ 

 zelfvertrouw (r) - - - 

Extraversie - -  

 verlegenh (r) +++ 

 optimisme - -  

 energie 

 expressiviteit 

Gewetensvh - -  

 doorzettingsv - - -  

 concentratie - - -   

 ordelijkheid   

 prestatiemotiv   

HS 

Welwillendh - - - 

 altruïsme ++ 

 dominantie (r) 

 egocentr (r) +++ 

 gehoorzh  

 irriteerbaarh (r) +++ 

Vindingrijkh 

 creativiteit 

 intellect - - - 

 nieuwgierigh ++ 



EXCIT ZINTD ESTH 

Neuroticism +++  +++ 

 angst +++  +++ 

 zelfvertrouw (r) - - - ++ 

Extraversie - - - +++ 

 verlegenh (r) +++ - - - 

 optimisme - - - +++ 

 energie -  +++ 

 expressiviteit +++ 

Gewetensvh - - -  +++ 

 doorzettingsv - - -  + 

 concentratie - - -   +++ 

 ordelijkheid - - -   +++ 

 prestatiemotiv - - -  +++ +++ 

EXCIT ZINTD ESTH 

Welwillendh - - - + 

 altruïsme ++ +++ 

 dominantie (r) - 

 egocentr (r) +++ 

 gehoorzaamh - - - +++ + 

 irriteerbaarh (r) +++ 

Vindingrijkh - - ++ +++ 

 creativiteit - - ++ +++ 

 intellect - - - +++ 

 nieuwgierigh ++ +++ 



EXCIT ZINTD ESTH 

Neuroticism +++  +++ 

 angst +++  +++ 

 zelfvertrouw (r) - - - ++ 

Extraversie - - - +++ 

 verlegenh (r) +++ - - - 

 optimisme - - - +++ 

 energie -  +++ 

 expressiviteit +++ 

Gewetensvh - - -  +++ 

 doorzettingsv - - -  + 

 concentratie - - -   +++ 

 ordelijkheid - - -   +++ 

 prestatiemotiv - - -  +++ +++ 

EXCIT ZINTD ESTH 

Welwillendh - - - + 

 altruïsme ++ +++ 

 dominantie (r) - 

 egocentr (r) +++ 

 gehoorzaamh - - - +++ + 

 irriteerbaarh (r) +++ 

Vindingrijkh - - ++ +++ 

 creativiteit - - ++ +++ 

 intellect - - - +++ 

 nieuwgierigh ++ +++ 



• hoogsensitiviteit als een ‘blend’ van 

persoonlijkheidsfacetten uit verschillende 

persoonlijkheidsdomeinen 

• de specifieke ‘blend’ verschilt allicht naar gelang hoe 

uitgesproken de deelaspecten van hoogsensitiviteit 

aanwezig zijn 

 

 



dimensies of types 



• Aron en Aron beschouwen hoogsensitiviteit als een 

categoriaal gegeven en maken een onderscheid tussen 

o hoogsensitieve individuen (20%) 

o niet-hoogsensitieve individuen (80%) 

 

• in het meeste onderzoek tot dusver wordt evenwel geen 

gebruik gemaakt van een dergelijke categorisatie, maar 

wordt de (dimensionale) HSP-score gerelateerd aan 

andere variabelen  

 



• in een recente studie van Pluess et al. (under rev.) is 

evidentie gevonden voor hoogsensitiviteit als categoriaal 

gegeven, zij het met drie groepen in plaats van twee: 

o hoogsensitieven 

o gemiddeld sensitieven 

o laagsensitieven 





• uit verder onderzoek zal moeten blijken of dit in andere 

datasets gerepliceerd kan worden 

• zo ja, zal het belangrijk zijn de onderscheidende 

kenmerken van de drie groepen na te gaan 

o genetisch 

o fysiologisch 

o gedragsmatig 

… 



genetische basis 



• Aron en Aron gaan ervan uit dat hoogsensitiviteit een 

genetische basis heeft 

• tot dusver is hier evenwel nog vrijwel geen onderzoek over 

o één studie ging de rol van genen gelinkt aan het 

dopaminesysteem na 

 

 

o lopend doctoraatsonderzoek E. Assary (o.l.v. Pluess) 

 

 

 



onderliggende processen 



• volgens Aron en Aron is een kernkenmerk van 

hoogsensitieve individuen dat ze informatie op een dieper 

niveau registreren en verwerken 

• tot dusver zijn er nog maar enkele studies die aspecten 

hiervan onderzocht hebben 

 



• HS geassocieerd met betere performantie op een visuele 

detectietaak 

 

 

 

 

 

 



• HS geassocieerd met sterkere activatie in hersenregio’s 

die instaan voor visuele verwerking 

 



• HS geassocieerd met sterkere activatie in hersenregio’s 

die instaan voor bewustzijn, empathie en het verwerken 

van informatie over de emotionele toestand van anderen 

 



• HS rapporteren meer toestanden van veranderd 

bewustzijn na sensorische deprivatie 

 



marker van gevoeligheid voor omgevingsinvloeden 



• Aron en Aron stelden het begrip SPS/HSP voor om 

individuele verschillen in reactiviteit op 

omgevingsinvloeden te duiden 

• als dat klopt, kan verwacht worden dat 

omgevingskenmerken meer predictief zijn voor hoe 

iemand functioneert naarmate hij/zij hoger scoort op HS 

• resultaten van recente studies zijn hiermee in 

overeenstemming 

• experimenteel onderzoek hieromtrent kan alleen in het 

positieve stuk (om ethische redenen) 



• alleen voor HS is er een positief effect van een 

schoolgebaseerd preventieprogramma voor depressieve 

symptomen 



• alleen voor HS is er een positief effect van een 

schoolinterventie tegen pesten 



• alleen voor HS is er een verband tussen de kwaliteit van 

de thuisomgeving en herval in delinquent gedrag bij 

adolescenten 



enkele uitdagingen voor toekomstig onderzoek 



• meting 

o eventueel extra/nieuwe items toevoegen 

(betrouwbaarheid, inhoudsvaliditeit) 

o structuur verder uitklaren 

o multi-informant aanpak 

o normering 

 

• replicatie sensitiviteitstypes 

o twee vs drie types + cutoffs 

o karakterisering 

 



• HS als marker van gevoeligheid voor omgevingsfactoren 

o verder onderzoek naar interactie tussen HS en 

omgevingsfactoren in het voorspellen van 

ontwikkelingsuitkomsten 

o focus op ontwikkelingsuitkomsten met directe relevantie 

voor schoolse context en functioneren 

 



de “SiC” studie 



research team 

Patricia Bijttebier 

(promotor) 

Karla Van Leeuwen 

(co-promotor) 

Sofie Weyn 

(doctorandus) 



doelstellingen 

de voorgestelde studie is gericht op het onderzoeken van 

• de psychometrische kwaliteit van de Highly Sensitive Child 

scale  

o bij grote steekproef 

o met een breed leeftijdsbereik 

o een beroep doend op meerdere informanten (kind, 

ouder, leerkracht) 

• de associaties tussen (deelaspecten van) hoogsensitiviteit 

en domeinen en facetten van persoonlijkheid om zo het 

construct hoogsensiviteit beter te kunnen duiden 

 



• de mate waarin hoogsensitiviteit het verband tussen 

ouderlijk opvoedingsgedrag en functioneren in de 

schoolcontext modereert 

o multidimensionaal model van ouderlijk 

opvoedingsgedrag 

o sterktes en zwaktes in het functioneren van kinderen op 

school 

 



metingen 

focus op: 

• hoogsensitiviteit 

• persoonlijkheid/temperament 

• ouderlijk opvoedingsgedrag 

• sterktes en zwaktes in sociaal-emotioneel functioneren 

• schools engagement 



hoogsensitiviteit 

High Sensitive Child scale (HSC et al., 2011) 

• Exciteerbaarheid 

• Lage zintuigelijke drempel 

• Esthetische sensitiviteit 

 zelfrapportering, ouder- en leerkrachtrapportering 
 



persoonlijkheid/temperament 

Hiërarchische Persoonlijkheidsvragenlijst voor Kinderen 

(HiPIC) 

• Emotionele stabiliteit (angst, zelfvertrouwen) 

• Extraversie (energie, expressiviteit, optimisme, verlegenheid) 

• Vindingrijkheid (creativiteit, intellect, nieuwsgierigheid) 

• Welwillendheid (altruïsme, dominantie, egocentrisme, 

gehoorzaamheid, irriteerbaarheid) 

• Consciëntieusheid (concentratie, doorzettingsvermogen, 

ordelijkheid, prestatiemotivatie) 

 ouderrapportering 

 



Adult Temperament Questionnaire (ATQ) 

• negatief affect (angst, verdriet, ongemak, frustratie) 

• extraversie (sociabiliteit, avontuurlijkheid, positief affect) 

• sensitiviteit (neutraal perceptueel, affectief perceptueel, 

associatief) 

• effortful control (inhibitorische controle, activatiecontrole, 

aandachtscontrole) 

 zelfrapportering 



ouderlijk opvoedingsgedrag 

Verkorte Schaal voor Ouderlijk Gedrag (VSOG) en 

subschaal van Leuven Adolescent Perceived Parenting 

Scale (LAPPS) 

• positief ouderschap  

• regels  

• straffen 

• hard straffen 

• psychologische controle 

 zelfrapportering over ouders afzonderlijk en rapportering 

door ouders afzonderlijk 
 



sociaal-emotioneel functioneren 

Strenghts and Difficulties Questionnaire (SDQ) 

• emotionele problemen 

• gedragsproblemen  

• hyperactiviteit/aandachtstekort 

• problemen met leeftijdsgenoten  

• prosociaal gedrag 

 zelfrapportering en ouderrapportering  

 



schools engagement 

Student Report on Engagement Versus Disaffection with 

Learning 

• gedragsmatig engagement 

• gedragsmatig onbehagen 

• emotioneel engagement 

• emotioneel onbehagen 

 zelf- en (voor zover haalbaar) leerkrachtrapportering  

 



voorstel: 

• in basisonderwijs: focus op rapportering door ouders en 

leerkrachten 

• in voortgezet onderwijs: focus op zelfrapportering en 

rapportering door ouders 



hartelijk dank! 

 


