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 Voorwoord 
 
Voor mij is het uitgeven van dit e-book een speciaal moment. Ik ben nu een jaar 
lang aan het ondernemen. Al een heel jaar, waarin ik van alles mee heb gemaakt. 
Ik heb het ervaren als een zelfstandige spoedcursus in ondernemerschap. Hierin 
heb ik bijzondere momenten gehad. Bijvoorbeeld toen ik vanuit onverwachte hoek 
werd benaderd om enkele dagen later een presentatie te geven over het 
veranderen van een gewoonte. Die vraag alleen al was leuk, maar daarop volgde 
‘En wil je dan ook een radio-interview geven?’ Uiteraard! Zonder zelf iets te 
hoeven regelen, was ik voor het eerst op de radio te horen. Erg leuk om te doen! 
Wat ik ook als bijzonder ervaar zijn berichten van mensen die mij volgen. Via e-
mail en Social Media ontvang ik reacties op wat ik schrijf en krijg ik aanbevelingen. 
Heel mooi om te merken dat ik mensen inspireer. Daar doe ik het voor!  
 
Een van mijn favoriete werkzaamheden in het afgelopen jaar was wekelijks een 
blog schrijven. Het is iets waar ik telkens weer van genoten heb. Ik hou van 
schrijven. Als je mij gevolgd hebt, dan weet je dat de onderwerpen vrij 
uiteenlopend zijn. Wel zit het veranderen van een gewoonte er altijd in 
verwerkt. Soms schrijf ik hier specifiek over, maar soms is de link verder te 
zoeken. Ik deel namelijk vooral met jou wat mij interesseert. Mijn inspiratie komt 
dan ook altijd voort uit mijn eigen leven.  
 
In dit e-book lees je mijn 10 meest populaire blogs van het afgelopen jaar. Deze 
bestaat uit 2 delen. Deel 1 gaat over diverse gewoontes. Ik begin met een kort 
stukje over elke blog: wat was mijn inspiratie of aanleiding dat ik deze blog heb 
geschreven? Deel 2 gaat over Hoogsensitiviteit. Deze blogs zijn verreweg het 
meest gelezen en gedeeld. Ook hierbij vertel ik eerst over de aanleiding van mijn 
schrijven. 
 
Heb je na het lezen nog vragen over een bepaald onderwerp? Of wil je graag dat ik 
ergens (meer) over ga schrijven? Laat het mij dan gerust weten via een e-mailtje! 
Je krijgt gegarandeerd een persoonlijke reactie. 
 
Verzoekjes en andere vragen kun je e-mailen naar: info@ellekeboot.nl  
 
Ik wens je heel veel leesplezier toe! 
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Deel 1: Diverse gewoontes 
 
Wat is het verschil tussen een verslaving en een gewoonte? 
Mijn coaching, workshops, presentaties en trainingen zijn allemaal gericht op het 
veranderen van een gewoonte. Hiervoor heb ik een methode ontwikkeld, die 
bestaat uit een simpel en doeltreffend Stappenplan. Maar er zit een stap voor: 
wat is een gewoonte eigenlijk? Hier kan ik lang met je over in gesprek gaan. 
Samengevat komt het, naar mijn mening, op het volgende neer: 

Een gewoonte is een handeling die je elke keer weer opnieuw herhaalt. Je hebt 
deze nodig om niet bij elk keuzemoment na te hoeven denken over wat je gaat 

doen. Gewoontes voelen prettig. Ze zijn vertrouwd. Soms gaat een gewoonte je in 
de weg zitten. Je irriteert je eraan of krijgt er op een andere manier last van. Dát 
is het moment waarop je ervoor kiest om je gewoonte te veranderen. Daarbij ligt 
bij mijn methode de focus op gedrag en jezelf iets nieuws áánleren in plaats van 

áfleren. 
Tussen gewoonte en een verslaving zitten een aantal overeenkomsten. Ik kreeg de 
vraag wat het verschil is en wanneer naar een afkickkliniek te gaan en wanneer 
naar een coach. In deze blog lees je daar meer over. 
 
Assertief: jezelf steeds meer uitspreken 
In communicatie hebben we een tal aan gewoontes. Bij de een laat je jezelf 
helemaal zien, bij de ander deels of zo min mogelijk. Bij de een spreek je uit wat 
je dwars zit, bij de ander doe je dat niet. Communicatie vind ik fascinerend. Het 
is iets wat we de hele dag door doen en wat een enorm effect heeft op de relaties 
met de mensen om ons heen. In deze blog gaat het over assertiviteit en dan wel 
over het onderdeel ‘jezelf steeds meer uitspreken’. Het uitspreken wat je denkt, 
voelt, ervaart. Je krijgt daarbij een aantal kleine stapjes aangereikt om jezelf 
hierin te ontwikkelen.  
 
De kunst van minimalisme: het positieve effect van spullen weggooien 
Ik zag een documentaire over minimalisme: The Minimalists. Deze is van Joshua 
Fields Millburn en Ryan Nicodemus. Zij hebben besloten om minimalistisch, oftewel 
met zo min mogelijk spullen te leven en inspireren anderen door te vertellen over 
hun ervaringen. Ik herkende het een en ander in hun verhaal wat tot deze blog 
leidde. Qua spullen hebben we diverse gewoontes: van enorme verzameldrang 
tot alleen nuttige spullen in huis hebben en bij de een is het huis altijd opgeruimd, 
terwijl de ander zich prettig voelt in een rommelige omgeving. Ik heb de focus 
gelegd op het effect van opruimen en weggooien, omdat ik merk dat het mij goed 
doet om minder spullen te hebben.  
 
7 tips voor een efficiënte korte pauze 
Regelmatig word ik gevraagd om een training over timemanagement te geven. 
Daarbij gaat het over efficiënt werken, wat voor mij volledig in verbinding staat 
met efficiënt pauze houden. Inmiddels heb ik heel wat methodes ‘opgespaard’, die 
ervoor zorgen dat een korte pauze een krachtig middel is om vervolgens 
ontspannen verder te werken. Ik heb deze blog dan ook met veel plezier 
geschreven. Ik vraag me af wie er op het werk bewust een spelletje speelt met 
collega’s of een setje jongleerballen heeft liggen… Ik in ieder geval wel!  
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Hoe verander ik mijn voedingspatroon volledig? 
Eetgewoontes. Ik ken werkelijk niemand die nooit bewust omgaat met eten. Wat 
mensen regelmatig doen: 

- Een dieet volgen 
- Bewust een gezonde maaltijd maken 
- Een dag lang lekker eten waar je zin in hebt 
- Bewust op vaste tijden eten 
- Enzovoorts… 

Eten zit verweven in onze dag en je hebt daar sowieso gewoontes in. Bevallen 
deze gewoontes je? Ik ben iemand die heel veel bewust bezig is met eten. Ik heb 
een jaar lang suikervrij gegeten en tegenwoordig eet ik suikerarm. Dat heeft effect 
op wat ik koop en bij elke maaltijd/snack kies ik bewust: wil ik dit eten? Om te 
voorkomen dat ik op de automatische piloot wat lekkers in mijn mond stop. Dat is 
wat er voor mij werkt. Er zijn heel veel mensen die hun voedingspatroon volledig 
willen veranderen. Het echt over een andere boeg willen gooien. Hoe je dat kunt 
doen? In deze blog lees je de gouden tip(s) van Carola van Bemmelen. 
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Wat is het verschil tussen een verslaving en een gewoonte? 

 

Iedereen heeft gewoontes. Een gewoonte en een verslaving liggen echter dicht bij 
elkaar. Wat is het verschil? Wanneer ga je naar een gewoontecoach en wanneer 
naar een afkickkliniek? 

Wat is een gewoonte? 
Een gewoonte is iets wat je vanzelf, zonder erover na te denken, doet. Deze 
handelingen verricht je dagelijks. Je kunt bijvoorbeeld denken aan: 

• Na het opstaan beginnen met een kop koffie. 

• Altijd dezelfde route naar je werk reizen. 

• Elke avond voor het slapen gaan een hoofdstuk uit een boek lezen. 
De dag zit vol met gewoontes. Daar is niks mis mee en we hebben het zelfs nodig. 
Het geeft ons houvast en het scheelt in het aantal keuzes die we anders extra 
zouden moeten maken. 
 
Gevolgen gewoonte 
Gewoontes kunnen een positieve uitwerking op je leven hebben. Elke dag dezelfde 
route naar je werk nemen, zorgt ervoor dat je daar niet over na hoeft te denken. 
Lezen voor het slapengaan is een ritueel, waarbij jij ontspant en lekker inslaapt. 
En dat ene kopje koffie geniet je van. Zo lang een gewoonte bij je past en jij je 
daar goed bij voelt, is dat iets wat een fijn en vertrouwd onderdeel van je 
dagelijks leven is. Pas op het moment dat je merkt dat je het anders wilt, dat je 
een andere behoefte hebt en deze wilt vervullen, wordt het tijd om bij mij aan de 
bel te trekken. Dan ga je aan de slag met het eigen maken van nieuw, gewenst, 
gedrag. 

Wat is een verslaving? 
Volgens het Trimbos instituut is dit de definitie: ‘Bij verslaving is 'willen' veranderd 
in 'moeten' gebruiken. Een ander woord voor verslaving is 'afhankelijkheid'. 
Afhankelijkheid kun je opdelen in geestelijke en lichamelijke afhankelijkheid.’ 
(Bron: https://www.drugsinfo.nl/publiek/verslaving) 

Als het gaat om alcohol of drugs, dan is dit vrij duidelijk. Iemand die dagelijks een 
glaasje wijn bij het eten drinkt, kan het best missen wanneer hij/zij dat eens 
overslaat. Het kan echter een obsessie worden: iemand ‘wil’ niet dagelijks een 
glaasje wijn drinken, maar ‘moet’ dagelijks alcohol hebben. Dan spreekt men van 
verslaving. Als het gaat om koffie of suiker, dan is de scheidingslijn vager. Je kunt 
eraan verslaafd zijn en geen dag zonder willen, maar de gevolgen daarvan zijn 
minder hevig en je kan met behulp van een gewoontecoach je gedrag veranderen. 
Daarover lees je straks meer.  
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Gevolgen verslaving 
Een verslaving heeft veelal gevolgen op alle facetten van iemands leven: 

• Werkproblemen: te laat/niet of weinig/vermoeid naar het werk gaan. 
• Geldproblemen: te veel geld uitgeven aan de verslaving. 
• Sociale problemen: contact met familie en vrienden verslechtert. 
• Lichamelijke problemen: niet goed voor zichzelf zorgen en ziek worden door 

de gebruikte middelen. 
• Psychische problemen: bijvoorbeeld depressie of in een roes leven en de grip 

op het leven verliezen. 

Bij een gewoonte zijn deze gevolgen er niet of in veel mindere mate. 

Kan ik als ik verslaafd ben terecht bij een gewoontecoach? 
Dat ligt eraan. Een drietal voorbeelden. 

1. Voor mensen die roken is dat veelal een verslaving, zowel geestelijk als 
lichamelijk. Ga je dan naar een gewoontecoach of een specialist voor stoppen met 
roken? Die keuze is aan jou. Ik kan als coach met jou onderzoeken wat de 
achterliggende reden van het roken is en een plan maken hoe dit af te bouwen. 
Daarbij ligt de focus op de geestelijke afhankelijkheid. Mocht je juist de behoefte 
hebben om handvatten te krijgen in hoe van de lichamelijke afhankelijkheid af te 
komen, dan raad ik je een specialist aan op het gebied van stoppen met roken. 

2. Je hebt een ongezonde leefstijl en eet te veel suiker op een dag. Toch kun je 
hiervan afkicken met behulp van een gewoontecoach door jezelf een andere -wél 
gezonde- gewoonte aan te leren. Soms liggen er echter psychische problemen aan 
de grondslag van je gedrag. Dan is het noodzaak om déze aan te pakken, in plaats 
van de uitwerking daarvan. Hiervoor word je dan doorverwezen naar een specialist. 

3. Je wilt graag meer tijd hebben voor jezelf. Je hebt het gevoel verslaafd te zijn 
aan hard werken en het hebben van een hoog stresslevel, wat je leven negatief 
beïnvloed. Hiervoor kan je naar een gewoontecoach gaan om je leven op een 
andere, wenselijke, manier vorm te gaan geven. 

Dus… 
Een gewoonte en een verslaving liggen dicht bij elkaar. Bij een verslaving hebben 
de gevolgen vaak een negatieve invloed op je leven. Gewoontes die bij jou passen 
hebben juist een positieve invloed. Merk je dat je van je verslaving af wilt komen 
of een gewoonte wilt veranderen? Neem dan contact met mij op. Ik denk graag 
mee of je bij mij aan het juiste adres bent en anders verwijs ik je door naar 
iemand anders die jou kan begeleiden naar de gewenste leefstijl! 
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Assertief: jezelf steeds meer uitspreken 

 

Assertiviteit gaat vaak over voor jezelf opkomen. Wat mij betreft gaat het ook om 
uitspreken wat er in je omgaat. Om dit te leren werkt het, net als bij het 
veranderen van andere gewoontes, om kleine stapjes te zetten. 

Heel fijn dat iemand assertief naar mij was 
Ik zat in de trein ijverig Spaans te leren met de app van Duolingo. Om anderen niet 
te storen had ik mijn koptelefoon aangesloten. Ik vond het geluid wat zacht staan 
en zette deze harder. Duolingo ratelde enthousiast in het Spaans en ik kreeg 
bemoedigende bliepjes bij het geven van het juiste antwoord. Op een gegeven 
moment werd ik aangetikt door de vrouw naast mij. “Volgens mij staat je geluid 
aan,” zegt ze vriendelijk. Huh? Ik had toch mijn koptelefoon aangesloten? “Klopt. 
Sorry, dat was de reden dat ik oortjes in had gedaan. Blijkbaar gaat er iets niet 
goed. Dankjewel.” Na een check of ik wel de juiste plug-in had gebruikt (nu weet 
ik dat er in mijn telefoon echt maar één gaatje is voor een geluidskabeltje), bleek 
dat de stekker er niet goed in zat. Na deze aangedrukt te hebben, bleek het geluid 
aardig hard te staan. 

Wat was ik blij dat deze dame mij aantikte en mij attendeerde op het geluid wat ik 
aan had staan. Anders had ik een volle coupé voor 20 minuten gestoord met 
bliepjes en Spaanse woordjes. Wat mij betreft valt wat zij deed in de categorie 
Assertiviteit. Ze sprak op een vriendelijke manier uit wat ze waarnam. Misschien 
irriteerde zij zich er al een aantal minuten aan, maar dat was niet te merken aan 
haar intonatie. Blijkbaar sprak ze op tijd uit wat haar dwars zat. Misschien was er 
helemaal geen sprake van irritatie en wilde ze mij behoeden voor een gênante 
situatie. Kan ook. In ieder geval was ik blij met wat ze zei. 

Assertief is ook uitspreken wat je denkt 
Deze vorm van assertiviteit wordt vaak vergeten. We denken al gauw dat je 
assertief bent als je je grenzen aangeeft. Dat is ook zeker het geval. Alleen die 
kleine momenten tussendoor, zoals in de trein aangeven dat iemand haar geluid 
aan heeft staan, is óók jezelf uitspreken en óók een vorm van assertief zijn. Juist 
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als je deze kleine uitspraken tussendoor beheerst, is het een stuk gemakkelijker 
om jezelf uit te spreken bij grensoverschrijdend gedrag. Ga maar na. Wat is 
gemakkelijker: 

1.    Tegen een onbekend persoon zeggen: er zit wc-papier aan je schoen. 
2.    Tegen een (on)bekend persoon zeggen: ik vind de manier waarop je tegen mij 
praat respectloos. 

Daar waar emotie bij komt kijken, is de uitdaging groter. Herkenbaar? 

Stap voor stap assertiever 
Bij assertiviteit werkt het, net als bij het aanleren van ander gedrag, enorm goed 
om op te bouwen. Oftewel om kleine stapjes te zetten in je leerproces. 
Welke klein stapje wil jij zetten om jezelf meer uit te spreken? 
Je kunt denken aan: 

• Een vraag aan iemand stellen, die je al langer in gedachten hebt, maar elke 
keer uitstelt. 

• Iemand op straat aanspreken om de weg of de tijd te vragen. 
• Een oprecht compliment geven aan iemand die je kent. 
• Uit jezelf aan iemand vertellen wat je in het weekend hebt gedaan/beleefd. 
• Aan je collega vragen wat hij/zij van je presentatie (of een andere 

uitgevoerde opdracht) vindt. 

Kies iets uit wat je niet te spannend vindt, maar waarbij je wel iets nieuws 
uitprobeert. 

Jezelf uitspreken is dus wel degelijk aan te leren. Welke eerste stap helpt jou om 
jezelf meer uit te spreken?  
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De kunst van minimalisme: het positieve effect van spullen 

weggooien  

 

Heb jij ook de gewoonte om veel te bewaren? Ik wel. Zelfs na meerdere 
verhuizingen kom ik nog spullen tegen, die ik al jaren niet heb gebruikt. Waarom 
is het zo lastig om spullen weg te doen? En waarom is het juist enorm fijn om die 
stap wel te zetten? 

Minder ruimte 
Toen ik ging samenwonen zijn we van twee kleine appartementen in een 
gezinswoning getrokken. Een veel groter huis. Alleen… die gingen we helemaal 
verbouwen. Hierdoor hadden we juist weinig ruimte voor spullen. Daarom besloot 
ik alleen mee te nemen wat ik nodig zou hebben. Voor de rest heb ik bij mijn 
moeder op zolder tassen en dozen gestald. Mijn partner heeft hetzelfde gedaan. 

Minder spullen 
Ik kwam erachter dat ik het heerlijk vond om weinig spullen in huis te hebben. Ik 
had vele male minder nodig dan ik van tevoren dacht. Op weinig vierkante meter 
ervoer ik veel ruimte. Alleen mijn kledingkast was nog krap. Daarom besloot ik 
deze op te gaan ruimen. In twee jaar tijd heb ik dat driemaal gedaan. En alle keren 
kon ik weer meer wegdoen. Kleding die ik bewaarde voor het geval ik een 
verkleedfeestje zou krijgen of als ik het toch weer zou passen of toch weer leuk 
zou vinden of omdat het zo handig is om een zwart shirt te hebben (terwijl ik die 
nooit droeg). Ook al vond ik het lastig om afstand van mijn kleding te nemen, ik 
deed het telkens weer. Wat luchtte dat op! Letterlijk meer ruimte in mijn kast, 
maar ook minder keuze en alles wat er ligt/hangt vind ik leuk en pas ik. Ik ben dit 
door gaan zetten. De weinige kasten die er stonden, heb ik opengedaan en ben ik 
uit gaan pluizen. Wat kon er veel weg! Echt verbazingwekkend. Elke keer kostte 
het mij moeite om de spullen los te laten en elke keer leverde het een enorme 
ruimte en voldoening op om het wel te doen. 

Nieuwe gewoonte 
De spullen bij mijn moeder staan er nog steeds. Binnenkort ga ik deze eens goed 
doorspitten en zo min mogelijk verhuizen naar mijn eigen huis. Ik weet zeker dat ik 
er blocnotes vol met aantekeningen van mijn studies tegen zal komen en iets wat 
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ooit praktisch leek, maar wat ik nooit gebruik. 
Mijn nieuwe gewoonte is alleen bewaren wat ik écht wil hebben! 

Wat weggooien moeilijk maakt 

• Ik hecht mij aan spullen. Al gauw voelt iets dierbaar voor mij. 
• Ik vind het zonde. 
• Als ik iets cadeau heb gekregen, dan koester ik dat. 
• Ik denk het ooit nog eens nodig te kunnen hebben. 

Wat het wegdoen van spullen fijn maakt 

• Het geeft ruimte in mijn huis. Minder kasten nodig, minder rommelig, 
minder stoffig. 

• Het geeft rust en ruimte in mijn hoofd. Minder om aan te denken, minder 
om schoon te maken, minder om rekening mee te houden, minder om op te 
ruimen. Heerlijk! 

• Sinds ik bezig ben met het wegdoen van spullen, hecht ik mij er minder 
aan.  

Tips bij het weggooien van spullen 

1. Wil je wel weggooien, maar blijft de drempel te hoog? Stop dan deze spullen 
in een doos/tas en bewaar ze nog een jaar. Heb je niks uit de doos gemist? 
Gooi hem dan weg, zonder erin te kijken. 

2. Wil je iets wel wegdoen, maar ben je bang het te missen? Bijvoorbeeld 
omdat er een mooie herinnering aan vast zit. Maak van deze spullen foto’s 
en maak er een mooi fotoalbum van. 

3. Vind je het zonde om weg te gooien? Verkoop je spullen dan via internet of 
op rommelmarkten. Weggeven aan goede doelen en kringloopwinkels kan 
ook. Of biedt het aan vrienden/familie aan, misschien ken je iemand die er 
wel blij van wordt. 

4. Gebruik je iets niet, maar wil je het toch houden? Maak er dan iets 
nieuws/zinvols van of zet het als een pronkstuk neer. 

Welke tips heb jij om het wegdoen van spullen gemakkelijker te maken?  

Ter inspiratie 
Boeken 

• De kunst van het weggooien. Op een goede manier ruimte in je leven 
brengen. – Nagisa Tatsumi 

• Mindful opruimen. Haal de bezem door je leven. - Stephanie Bennett Vogt 
• Spark Joy. - Marie Kondo 
• Zo maak je dat! Gooi het niet weg: maak er iets moois van! – Jane Bull 

Website 

• Act for Joy Een leuke inspirerende website over geluk in het leven. 
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7 tips voor een efficiënte korte pauze 

 

Hoe vaak neem jij pauze? En op welke manier? Je kunt een korte pauze heel 
efficiënt inzetten om er zoveel mogelijk profijt van te hebben. Een pauze waarin 
je even alles loslaat, zodat je daarna weer alle ruimte hebt om je volledig te 
storten op hetgeen je wilt doen. 5, 10 of 15 minuten tot rust komen. Hoe kun je 
dat doen op een manier die voor ontspanning zorgt? 

1. Alle schermpjes uit 
Die van je computer/laptop, maar ook je telefoon en televisie. Zowel qua werk als 
privé alles uitzetten/wegleggen. Geen appjes sturen, geen mails bekijken, geen 
Facebook update plaatsen, niet online gamen, geen nieuws kijken, niet mijn blogs 
lezen. Neem je telefoon zelfs niet mee, maar laat ook die helemaal los. Een pauze 
met zo min mogelijk prikkels.  

2. In contact met anderen 
Met je collega’s verbinden door met hen te praten over van alles en nog wat, 
behalve… werk. 
 
3. Jongleren 
Wat ik zelf enorm leuk vind om te doen in mijn pauze is: jongleren. Ik las het 
boek Gebruik je hersens van J.W. van den Brandhof tijdens het afstuderen. Hier las 
ik over bijzonder handige tips, zoals het jongleren. Dat ben ik gaan doen. Wauw, 
wat werkt het goed! Mijn pauzes waren leuk én efficiënt. Elk uur een paar minuten 
jongleren. Zo kon ik de grote bulk werk en stress goed aan. Tijdens het jongleren is 
het onmogelijk om aan complexe zaken te denken. Daarnaast bevordert het de 
motoriek en samenwerking tussen je rechter- en linkerhersenhelft, zoals in het 
boek staat uitgelegd. Eerst heb ik mezelf aangeleerd met 1 bal over te gooien, 
daarna 2 en toen 3 ballen. Ik kan het inmiddels redelijk en pas het nog vaak toe. 
Setje jongleerballen op je werk neerleggen? Waarom niet!  
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4. Bewegen 
Een kopje koffie halen bij de automaat die het meest ver weg staat, traplopen, 
een wandelingetje maken, in het toilet 10x op-en-neer springen, je eens flink 
uitrekken. Oftewel: beweeg. Helemaal als je veel stilzit, werkt beweging 
verkwikkend. Je bloed kan weer goed doorstromen en je hersenen komen tot rust. 
 
5. Ontspanningsoefening 
Mediteren, 3x heel diep ademhalen, een (korte) bodyscan, je spieren om de beurt 
aan- en ontspannen. Er zijn heel wat oefeningen die ervoor zorgen dat je zowel 
lichamelijk als geestelijk ontspant. 

6. Lachen 
Eens even flink lachen doet een mens altijd goed. Lachen dringt stresshormonen 
terug en verbetert je geheugen en leervermogen. Ideaal dus voor in drukke tijden. 
In dit artikel kun je meer lezen over de positieve effecten van lachen. Dat wordt 
moppen tappen in de pauze! 

7. Spelletje spelen 
Het spelen van (kaart)spelletjes heeft een enorm ontspannend effect. Ga eens met 
collega’s een potje Uno of Yahtzee spelen in de pauze. Als je alleen bent: pak een 
spel kaarten erbij om Patience te spelen. Je zult zien, dat het je energie geeft en 
je hersenen weer ruimte hebben om zich te storten op je werkzaamheden. Een 
leuke bijkomstigheid is dat je collega’s op een andere manier leert kennen en de 
kans is groot dat jullie lol met elkaar hebben. 
 
Dat waren mijn 7 tips voor wat je kunt doen in de pauze om daarna weer vol 
energie aan de slag te gaan. Een combinatie maken kan natuurlijk ook! 
Wat doe jij meestal in je pauze? 
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Hoe verander ik mijn voedingspatroon volledig? 

 

Van de ene op de andere dag totaal anders gaan eten. Dat is niet gemakkelijk! Ik 
vroeg aan Carola van Bemmelen wat haar gouden tip is voor mensen die ervoor 
kiezen om voor altijd 100% suikervrij te gaan eten. Hier lees je haar antwoord met 
alle tips nog eens op een rij! 

Carola van Bemmelen: 
‘Wil het niet perfect doen. Wat ik zie is dat veel mensen doorslaan naar perfect 
willen eten. Maar gezond eten is echt iets anders dan perfect eten. Het gaat veel 
meer over jezelf voeden, zonder stress en zonder schuldgevoelens achteraf. 
Belangrijk is wel dat je een maand de tijd neemt om echt te ervaren wat suiker 
met je doet. Dat helpt je daarna bij moeilijke momenten omdat je dan steeds 
beter gaat voelen wat suiker met je doet. Zeker als je het een tijdje niet hebt 
gegeten. Je weet dan echt waarvoor je het doet. Als je een keertje uit de bocht 
vliegt, doe het dan met producten die het waard zijn. Kies dan voor die extra 
lekkere bonbons of je favoriete dessert en KIES daar ook voor en geniet ervan. Voel 
je achteraf niet schuldig. En ook heel belangrijk: doe het niet omdat je af wilt 
slanken maar omdat je ervoor kiest om goed voor jezelf te zorgen en zuinig op 
jezelf te zijn. Dat is de beste lange termijn motivatie!’ 

Jezelf voeden 
Je kunt jezelf ‘voeden’ of ‘vullen’. Als je bijvoorbeeld patat eet, dan vul je wel je 
maag, maar je krijgt geen voedingsstoffen binnen. Bij het eten van groente dan 
voed je jezelf én krijg je ook een vol gevoel. Bij alles wat je eet kun je kiezen: wil 
ik mezelf vullen of voeden? 
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De tijd nemen 
Als je stopt met het eten van suiker, dan ga je dit fysiek en emotioneel merken. De 
eerste dagen kunnen bijvoorbeeld heel lastig zijn en kun je zelfs 
afkickverschijnselen krijgen. Bij mij veranderde er van alles doordat ik geen suiker 
meer at, onder andere: mijn huid is er mooier op geworden, mijn PMS werd minder 
heftig, mijn smaak is veranderd (hierdoor heb ik ook veel minder zin in zoet), ik 
had geen after dinner dips meer en überhaupt meer energie. Voordat je deze 
effecten merkt kan even duren, dus neem de tijd (minimaal 1 maand) om dit te 
ervaren. 

Weten waarvoor je het doet & goed voor jezelf zorgen 
Je motivatie om anders dan voorheen te eten is belangrijk om vol te houden. Bij de 
start kun je ervoor kiezen om slanker te willen worden, dan is de kans groot dat 
het lastig is om vol te houden. De motivatie ‘goed voor jezelf zorgen’ is voor nu en 
voor op de lange termijn. Als je doorzet, dan merk je verschil met toen je nog wel 
suiker at. Uit ervaring kan ik je vertellen dat deze beloning zeer motiverend werkt! 

Kies bewust 
Wil je een keer toegeven aan je lekkere trek? Kies hier dan bewust voor! Neem iets 
wat je héél lekker vindt en ga er volop van genieten.   

Ik ben benieuwd: aan welke tip heb jij het meest en waarom?  
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Deel 2: HSP 
 
Mijn blogs over hoogsensitiviteit (HSP staat voor Hoog Sensitief Persoon) zijn 
verreweg het meest gelezen. Ik ben begonnen met het schrijven hierover, omdat ik 
zelf HSP ben en het onderwerp mij daarom aansprak. Ik had niet verwacht dat 
zoveel mensen zich erin zouden herkennen en er meer over wilden lezen.  
 
Wat te doen bij overprikkeling als je hoogsensitief of overspannen bent? 11 tips 
om te ontprikkelen 
In deze blog schrijf ik volledig vanuit mijn eigen ervaring. Overprikkeld zijn is iets 
wat je meemaakt als je hooggevoelig bent, maar óók bij overspannenheid/burn-
out. Dat betekent dat er in Nederland miljoenen mensen bekend mee zijn, in ieder 
geval weten hoe dat is. Omgaan met overprikkeling is iets wat ik heb moeten leren 
door het telkens weer mee te maken en uit te testen wat er werkt. Op het moment 
dat ik er weer middenin zat, ben ik mijn adviezen op een rij gaan zetten. Dat 
resulteerde in de 11 tips, die je kunt vinden in deze blog. Heb jij nog andere tips? 
Ik hoor het graag, want ik verzamel deze voor mezelf en om anderen te 
ondersteunen tijdens een fase dat er veel op je afkomt. 
 
Wat is hoogsensitiviteit? – 1 – 2 - 3 
Deze gaan over wat HSP nou eigenlijk is. Er is heel wat over geschreven, maar echt 
goede literatuur was lastig te vinden. Totdat Elke van Hoof (klinisch psycholoog en 
gespecialiseerd in psychodiagnostiek, trauma, stress en burn-out) met een nieuw 
boek kwam, waarin de laatste uitkomsten van onderzoeken in worden samengevat. 
Om anderen op weg te helpen, heb ik deze uitkomsten nog beknopter samengevat 
in 3 blogs. Heb je na het lezen behoefte aan het hele boek? Dan kun je deze 
bestellen. Heb je nog vragen over HSP? Stel ze gerust aan mij: info@ellekeboot.nl. 
Dan kijk ik of ik je verder kan helpen of doorverwijzen. 

  

mailto:info@ellekeboot.nl
file:///C:/Users/Lenovo/Documents/Bedrijf%20Elleke%20Boot/Sjablonen/www.ellekeboot.nl
https://www.bol.com/nl/p/hoogsensitief/9200000040709832/?suggestionType=suggestedsearch&Referrer=ADVNLPPcef96300cdbf9297007d1d5250000047148
mailto:info@ellekeboot.nl


17  
T  06-10433635 
E  info@ellekeboot.nl 
W www.ellekeboot.nl 

 

 

Wat te doen bij overprikkeling als je hoogsensitief of 

overspannen bent? 11 tips om te ontprikkelen  

 

Ben je overprikkeld? Dan heb je een overactieve reactie van je zenuwstelsel. Als je 
hoogsensitief bent, dan herken je dat gevoel, maar ook bij overspannenheid/burn-
out is overprikkeling waar je last van hebt. Wat kun je op zo’n moment doen? 

Wat is ‘overprikkeld zijn’? 
Overprikkeling ontstaat door een te hoog stresslevel. De stress komt voort uit 
prikkels. Iemand die hoogsensitief is, veelal HSP genoemd, verwerkt informatie in 
de hersenen grondiger en nauwkeuriger. Overprikkeling ontstaat daardoor sneller. 
Deze overprikkeling kan ontstaan door zowel positieve stimuli, zoals een gezellig 
verjaardagsfeest, als negatieve, zoals verbouwingsgeluiden. (Bron: Elke van Hoof – 

Hoogsensitief) Maar ook mensen die niet hoogsensitief zijn, kunnen overprikkeld 
raken. Bijvoorbeeld als je overspannen bent of een burn-out hebt. 

Acute overprikkeling 
Er zit een verschil tussen overprikkeld zijn op korte termijn en lange termijn. Ben 
je nú, acuut, overprikkeld? Dan kun je een aantal dingen doen om te ontprikkelen: 

1. Ga iets doen, waar jij behoefte aan hebt. Bij voorkeur alleen of met iemand 
waarbij je volledig ontspannen jezelf kunt zijn. Dat betekent dat je voor die 
dag misschien andere afspraken afzegt. 

2. Neem een warme douche. Hierdoor ontspant je lichaam. 
3. Weet je waardoor je overprikkeld bent? Haal dan deze prikkel weg of ga zelf 

bij deze prikkel weg. 
4. Trek fijne kleren aan. 
5. Neem de rust en tijd die jij nodig hebt. 
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Overprikkeling op lange termijn 
Bij overprikkeling op lange termijn vraagt de ontprikkeling meer tijd en acties. 
Aangezien je al voor langere tijd te veel prikkels/stress hebt, heeft je lichaam ook 
meer tijd nodig om weer tot rust te komen. Voor langdurige overprikkeling heb ik 
de volgende adviezen. 

1. Accepteer je overprikkeling 
Dit is het meest lastige: accepteren dat je overprikkeld bent. Stoppen met ertegen 
vechten en eraan toegeven. Het is zo, je kunt het niet veranderen. Het enige wat 
werkt is het toelaten. De acceptatie is misschien wel de helft van het ontprikkelen. 
Mag jij van jezelf overprikkeld zijn? 

2. Neem rust en creëer ruimte voor jezelf 
En dan ook echt volledige rust. Zeg zoveel mogelijk af: werk, afspraken. Alles 
waarbij je ‘moet’ denkt. Juist als je overprikkeld bent, is het lastig om in te zien 
dat je af mag en kunt zeggen. Doe het toch! Creëer zoveel mogelijk ruimte voor 
jezelf. Bij voorkeur op een dusdanige manier dat je de komende tijd helemaal niks 
hoeft van jezelf. 

3. Ga naar de huisarts 
Ben je voor het eerst overprikkeld? Denk je dat je overspannen bent? Ben je enorm 
moe? Ga dan naar de huisarts. De vermoeidheid en overprikkeling kunnen 
voortkomen vanuit een lichamelijk tekort, zoals bepaalde vitamines en mineralen. 
Daarnaast kan het goed zijn om begeleiding te krijgen van een professional, zoals 
een psycholoog, coach of haptonoom. Vanuit deze begeleiding kun je enerzijds 
leren omgaan met de overprikkeling en anderzijds leren om overprikkeling te 
voorkomen. 

4. Zorg voor zo min mogelijk prikkels om je heen 
Welke prikkels kun je weghalen? Trek fijne, zachte kleren aan. Het maakt niet uit 
hoe het eruit ziet, het gaat erom hoe het voelt. Welk licht vind je fijn? Op welke 
manier kun je bepaalde geluiden dempen? Misschien wil je de ramen meer dicht 
hebben voor het geluid of juist open voor frisse lucht. 

5. Wie kan jou helpen? 
Naast professionele hulp, ben je gebaat bij hulp van mensen om je heen. Wie 
kunnen jou ontlasten? Wie kan je huishouden (deels) overnemen? Wie kan jou 
helpen met alles op een rijtje te zetten? Wie zegt er tegen jou ‘take it easy’? Bij 
wie kun jij je hart luchten als de prikkels je overweldigen? Ik kan me voorstellen 
dat het lastig is om hulp te vragen. Ga de uitdaging toch aan. Hoe meer jij loslaat, 
des te sneller kun je herstellen. En voor sommige dingen heb je niet iemand nodig 
die je kent. Je boodschappen kun je online bestellen en laten bezorgen en 
misschien heb je financieel de ruimte om (tijdelijk) betaalde hulp in de 
huishouding te krijgen? Een schoon, opgeruimd huis, zorgt voor rust in je hoofd. 

6. Bewegen 
Beweging houdt de hersenregio fit en reguleert stress, aldus Elke van Hoof in het 
boek Hoogsensitief. Ook al ben je enorm moe, beweging is bij overprikkeling 
belangrijk. Je zult merken dat daarna de watten in je hoofd meer op wolken lijken. 
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Met bewegen bedoel ik niet actief sporten. Juist niet, want bij actief sporten word 
je zenuwstelsel actief gestimuleerd en dat wil je juist voorkomen. 
Wat wel werkt: 

o Wandelen 
o Fietsen 
o Tuinieren  

7. Eet gezond 
Door je behoefte aan comfort is de kans groot dat je (extra) wilt gaan snoepen, 
koffie drinken, roken, alcohol drinken en/of andere drugs gebruiken. Doe dit juist 
niet! Hiermee zorg je voor extra stimulatie en dus extra stress in je lijf. Wat wel 
werkt is (extra) fruit en groente eten, bijvoorbeeld door zelf groentesoep bij de 
lunch te maken of een smoothie als tussendoortje. 

8. Spreek alleen af met mensen die je energie geven 
Om te ontprikkelen hoef je niet 100% van de tijd alleen te zijn. Wat wel belangrijk 
is, is dat je bewust kiest wie je wilt zien. Zorg ervoor dat je alleen afspreekt met 
mensen waarbij je volledig kunt ontspannen en die je energie geven. 

9.Mediteer of doe ontspanningsoefeningen 
Ben je iemand die regelmatig mediteert? Neem hier dan dagelijks een kwartier de 
tijd voor, ook als je daar geen zin in hebt. Bij meditatie neemt je stress af en dat 
is wat je nu nodig hebt. 

Mediteer je niet regelmatig? Doe dan dagelijks een ontspanningsoefening. 

Wat ook voor ontspanning zorgt: 

o Naar rustige (klassieke) muziek luisteren. Alleen maar zitten/liggen en 
luisteren. 

o Rustig schommelen op een (lig)schommel of schommelstoel. 
o Knuffelen met iemand. 
o Knuffelen met een (huis)dier. 

10. Extra slapen: wel of niet? 
Door de vermoeidheid kan er behoefte zijn aan extra slaap. Hieraan toegeven 
zitten voor- en nadelen aan. Het kan je helpen, omdat je hersenen tijdens de slaap 
alle prikkels blokkeren en informatie verwerken. Anderzijds heeft overdag slapen 
effect op je dag- en nachtritme, waardoor je nog vermoeider kunt worden. Rusten 
door middel van ontspanningsoefeningen en bewust bewegen geven je juist energie 
en helpen de prikkelverwerking ook. 

11. Zorg voor comfort en warmte 
Zorg ervoor dat je jezelf zo comfortabel mogelijk voelt. Jezelf in een deken 
wikkelen. Met een warm kopje thee in een knus hoekje zitten. Fijne kleding, fijne 
mensen, fijne muziek. Richt je volledig op wat jij fijn vindt, wat jou warmte en 
comfort geeft. 
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Ook al voer je al deze tips volledig uit, dan ben je nog niet over de overprikkeling 
heen. Helaas. Het is iets wat tijd kost… Daarnaast zijn er vast nog meer adviezen 
over hoe te ontprikkelen. Wat werkt er of heeft er gewerkt bij jou? 
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Wat is hoogsensitiviteit? – 1 

 

Over hoogsensitiviteit, veelal HSP genoemd, is van alles gezegd en geschreven. Er 
is echter nog maar weinig onderzoek naar gedaan. Elke van Hoof is klinisch 
psycholoog en gespecialiseerd in psychodiagnostiek, trauma, stress en burn-out. Zij 
doet wetenschappelijk onderzoek naar HSP en heeft een boek 
geschreven: Hoogsensitief – Wat je moet weten. Dit is een samenvatting van eerder 
uitgevoerde onderzoeken met feiten, nieuwe onderzoeksresultaten en toekomstige 
onderzoekstrajecten. Daarnaast geeft zij een aantal adviezen voor professionals, 
die cliënten met HSP begeleiden. 

Waarom blogs over HSP? 
Ik ben zelf hoogsensitief en weet daardoor welke impact dat kan hebben op je 
leven. Het is voor mij een lust en een last, omdat het voor- en nadelen met zich 
meebrengt ten opzichte van iemand die niet HSP is. Het boek met 
wetenschappelijke onderzoeken vind ik dan ook erg waardevol. Dit heeft ervoor 
gezorgd dat ik mezelf op dit vlak nog een beetje beter begrijp en aan anderen uit 
kan leggen wat HSP is. 

Daarnaast is het voor het veranderen van een gewoonte handig om je eigen 
kwaliteiten en uitdagingen te kennen. Vandaar dat ik een samenvatting heb 
geschreven van mijn belangrijkste bevindingen uit het boek van Elke van Hoof. 

Hoogsensitiviteit is… 
Hoogsensitieve personen ervaren de wereld op een andere, intensere manier. 
‘Smaken, geuren, geluiden, bewegingen, kleuren, vormen, de sfeer in de groep: 
het komt veel sterker binnen bij een HSP’er.’ (p. 17) Dit komt doordat de 
informatie in de hersenen grondiger en nauwkeuriger wordt verwerkt. Hierdoor zijn 
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zij sneller dan anderen overprikkeld. Deze overprikkeling kan ontstaan door zowel 
positieve stimuli, zoals een gezellig verjaardagsfeest, als negatieve, zoals 
verbouwingsgeluiden. 

Elke van Hoof onderscheidt hierin 3 kenmerken: 
Sensitiviteit: HSP’ers verwerken alle informatie op een diepere manier. 
Overprikkeling: doordat de HSP’er teveel prikkels krijgt, voelt diegene zich 
onprettig. 
Reactiviteit: de HSP’er raakt overspoeld door de overprikkeling en heeft hier een 
emotionele reactie op. De emotionele reactie is over het algemeen intenser dan bij 
iemand die niet hoogsensitief is. Dat kan positief zijn, een HSP’er kan bijvoorbeeld 
sneller lachen of geraakt worden door kunst. Ook kunnen negatieve emoties 
versterkt zijn, zoals intens verdrietig of enorm boos worden. 

In artikelen wordt er veelal geschreven over de negatieve kanten van HSP. Elke van 
Hoof geeft aan dat hoogsensitiviteit geen aandoening, handicap of stoornis is, maar 
een aangeboren persoonlijkheidskenmerk. Daarbij bestaat ‘de’ hoogsensitieve 
persoon niet, de eigenschap wordt namelijk gekleurd door andere 
persoonlijkheidstrekken, ervaringen en de context waarin iemand zich bevindt. 
Oftewel: ‘HSP heb je niet, je bent het.’(p. 15) 

Het verschil tussen hoogsensitief en hooggevoelig 
Hoogsensitief en hooggevoelig worden vaak als hetzelfde gezien. Elke van Hoof 
geeft aan dat het echter wat anders is. Hoogsensitiviteit gaat over het verwerken 
van prikkels. Hooggevoeligheid is een emotionele reactie. Iemand die HSP is kan 
wel overemotioneel reageren, maar deze reactie is geen signaal dat iemand 
hoogsensitief is. 

5 Feiten over HSP op een rij 
1. HSP staat voor Highly Sensitive Person, oftewel hoogsensitieve persoon. 1 op 

de 5 mensen, oftewel 20%, is hoogsensitief. Dus als je zelf geen HSP bent, 
dan weet ik zeker dat je wel hoogsensitieve mensen kent. 

2. ‘Je bent HSP, of je bent het niet’, geeft Elke van Hoof aan (p. 69). ‘Een 
beetje’ hoogsensitief zijn kan dus niet. Wel wordt er nog onderzocht waar 
precies de grens ligt. 

3. Uit de onderzoeken is gebleken dat hoogsensitiviteit aangeboren is. Als 
iemand uit een gezin HSP is, dan is een van de ouders of beide dat ook. 

4. Elke van Hoof geeft duidelijk aan dat HSP’ers geen extra zorg 
nodig hebben. Wel moeten zij zelf stappen ondernemen om ermee om te 
leren gaan. 

5. Vaak wordt er van personen met HSP gezegd dat zij ‘niet kunnen stoppen 
met complex te doen’. In 2011 is uit onderzoek van Jadzia Jagielowicz 
aangetoond dat HSP’ers subtiele verschillen in de omgeving beter en sneller 
opvangen. Dat verklaart het ‘moeilijk doen’. 

Bron: van Hoof, E. (2016) Hoogsensitief. Wat je moet weten. Leuven, België: Uitgeverij 
LannooCampus 
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Wat is hoogsensitiviteit? – 2 
Kenmerken van HSP  
‘HSP’ers beschikken van nature over een sterk inlevingsvermogen. Ze nemen 
makkelijk non-verbale signalen waar, waardoor ze goed kunnen inschatten hoe een 
ander zich voelt en wat die precies nodig heeft.’ (p. 72) Wat een HSP’er oppikt aan 
informatie bij de ander kan wel gekleurd worden door overprikkeling en emoties. 
Op zo’n moment zegt hetgeen de HSP’er ziet bij de ander meer over hem/haar 
zelf. 

Bij overprikkeling kan iemand met HSP agressief reageren. ‘Er komen steeds meer 
prikkels binnen die zich opstapelen, want er is geen hersteltijd, geen momenten 
zonder prikkels. Dit stapelt zich op totdat de vulkaan uitbarst.’ (p.73) 

Doordat alles hen dieper raakt, kan een HSP’er erg emotioneel worden. Je kan dit 
zien als een soort alarmbel van het zenuwstelsel, die aangeeft dat het teveel is 
geweest. Bijvoorbeeld een flinke huilbui is dan het gevolg. 

Door opgebouwde spanning kan iemand met HSP ‘opgewonden’ gedrag vertonen. 
Bijvoorbeeld als diegene iets leuks gaat doen, dan kan hij/zij niet stilzitten en 
loopt over van enthousiasme. 

Moeite met veranderingen. Bij veranderingen en nieuwe situaties heeft een 
HSP’er tijd nodig om zich aan te passen en om te herstellen. Daarbij werkt het om 
er de tijd voor te nemen, zich goed voor te bereiden en/of structuur aan te 
brengen. 

‘Informatie wordt bij HSP’ers dieper verwerkt en dus kan informatie ook harder 
aankomen. Een diepere verwerking houdt ook het risico in dat je de informatie op 
jezelf gaat betrekken, ook al is dat helemaal niet nodig.’ (p. 76) Wat er dan vaak 
gebeurd is dat HSP’ers gaan anticiperen op afwijzing. Voor HSP’ers is het soms 
moeilijk te begrijpen dat niet-HSP’ers hier geen last van hebben. 

HSP’ers zijn gevoelig voor geluid, omdat deze prikkel in onze hersenen binnenkomt 
en het dus voor overprikkeling kan zorgen. Dit kan leiden tot vermoeidheid, stress, 
onrust, irritatie, maar ook hoofdpijn, hartkloppingen en zich opgejaagd voelen. 

Mensen met HSP hechten een enorm belang aan rechtvaardigheid. Hierdoor zijn 
conflicten bedreigend. De reactie op onrechtvaardigheid zal intenser zijn bij een 
HSP’er. In een omgeving waarbij de hoogsensitieve persoon juist rechtvaardig 
wordt behandeld, levert dit meer positieve gevoelens en sociaal gedrag op. 

Hoe weet je of je HSP bent in vergelijking met andere diagnoses? 
Als je HSP en autisme/AD(H)D/borderline/hoogbegaafdheid naast elkaar legt, dan 
zijn er met allemaal overeenkomsten te vinden. Er zijn echter een aantal 
essentiële verschillen. Wat overeenkomt is dat HSP altijd aangeboren is. Daarnaast 
is kenmerkend voor HSP dat de kenmerken altijd na overprikkeling zijn. 
Bijvoorbeeld het ‘drukke gedrag’ van een HSP’er komt door opwinding over een 
leuke situatie, terwijl iemand met AD(H)D los van de situatie hetzelfde gedrag 
vertoont. Het gedrag kan dus overeenkomen met die van een stoornis, maar het is 
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tijdelijk van aard (als de overprikkeling voorbij is, dan verandert het gedrag) en de 
oorzaak is anders. Het is wel opvallend dat er veel hoogbegaafden ook 
hoogsensitief zijn. 

Het is ook mogelijk dat mensen kenmerken van HSP hebben, maar niet HSP zijn. 
Bijvoorbeeld bij overspannenheid/burn-out kunnen mensen dezelfde kenmerken 
hebben als bij hoogsensitiviteit. Bij deze mate van stress is iemand inderdaad 
overprikkeld, alleen betekent dat nog niet dat diegene HSP is. In deze situatie is de 
persoon namelijk niet geboren met hoogsensitiviteit, maar is er overprikkeling 
ontstaan door overmatige stress. Als de overspannenheid weg is, zullen ook de 
kenmerken van HSP verdwijnen. 

Om erachter te komen of jij HSP bent, heb je een professional, zoals een 
psycholoog, nodig, die zich hierin heeft verdiept. Daarbij komen vragenlijsten en 
gesprekken aan bod. 

Bron: van Hoof, E. (2016) Hoogsensitief. Wat je moet weten. Leuven, België: Uitgeverij 
LannooCampus 

Waarin herken jij jezelf of een ander? 

Wat is hoogsensitiviteit? – 3 
Hoe om te gaan met HSP? 
Zelfregulatie. Weten wat er bij jou werkt bij een emotionele reactie op de 
overprikkeling zorgt ervoor dat je dit toe kan passen als het nodig is. Bij mij werkt 
het om de emoties eerst volledig toe te laten (in plaats van ze overdreven te 
vinden en weg te duwen) en daarna rationele gedachten ertegenover te zetten. 

Zelfzorg. Door bijvoorbeeld voldoende te bewegen. 

Zelfdiscipline. Door hetgeen jij nodig hebt structureel te doen. 

De tijd nemen om stil te staan en te reflecteren, om zo de prikkels in je hersenen 
onder controle te houden. (p. 127) 

Je brein vullen met positieve gedachten. HSP’ers hebben veelal de neiging om de 
negatieve ervaringen te onthouden, omdat deze intens bij hen binnenkomen. Je 
kunt de wereld positiever gaan zien aan de hand van een oefening: schrijf dagelijks 
drie positieve dingen op en herlees deze de volgende ochtend. Je zal merken dat je 
dan meer gelukzoekend gedrag zal gaan vertonen en de wereld positiever gaat 
ervaren. 

Beweging is extra belangrijk voor mensen met HSP, omdat dit de hersenregio fit 
houdt en het stress reguleert. 

HSP en werk 
HSP’ers zijn vaak de eersten die lijden onder een verstoorde werksfeer, omdat zij 
de informatie dieper verwerken. Als leidinggevenden de hoogsensitieve werknemer 
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en wat zij aangeven serieus nemen, dan kan de HSP’er zeer waardevolle informatie 
geven over hoe het gaat op de werkvloer wat betreft rechtvaardigheid, vertrouwen 
en samenwerking. 

Wanneer komt een HSP’er goed uit de verf op het werk? 
Voorspelbare werkomgeving, die inzet op het verminderen van overprikkeling en 
stressgerelateerde klachten. 

Gemiddeld genomen kiezen de meeste HSP’ers voor werk in de non-profitsector. 
Wat hier de reden van is, moet nog onderzocht worden. 

Bij een lage werkdruk uiten mensen met HSP meer creativiteit. (Bij een hoge 
werkdruk, verdwijnt deze creativiteit.) 
 
Bij een positieve werksituatie zal een HSP-medewerker uit zichzelf extra taken 
uitvoeren. 

HSP’ers zijn goed in prosociaal gedrag. Dat is een helpende actie die een ander 
voordeel oplevert zonder dat het de helpende direct voordeel oplevert. Dit maakt 
HSP’ers vaak een onmisbare schakel in organisaties. 

Geef de HSP’er de ruimte om informatie te verwerken, voordat hij/zij reageert 
op je verzoek. 

Laat HSP’ers samenwerken, waarbij alle deelnemers invloed hebben op het 
resultaat en het proces. Daarbij zijn gelijkwaardigheid, wederkerigheid en 
openheid voorwaarden. 

Geef HSP’ers hersteltijd. Bijvoorbeeld door uit te rusten, een routinetaak uit te 
voeren of naar een prikkelarme omgeving te gaan. 

Geef HSP’ers activiteiten die bijdragen aan hun zelfontplooiing, waarbij ze 
uitdaging hebben met haalbare doelen. 

‘HSP’ers met een verhoogde kwetsbaarheid ondersteun je door gerichte coaching.’ 
(p. 154) 

HSP en stress 
Elke van Hoof schrijft: ‘Overprikkeling staat eigenlijk synoniem voor stress. Stress 
heeft een positieve en negatieve kant. Het maakt ons alerter en daadkrachtiger. 
(…) Er is dus niets mis met stress in ons leven.’(p. 28) Lichamelijk gebeurt er van 
alles bij stress, zonder dat we daarbij na hoeven te denken. Hierbij zorgt ons 
lichaam ervoor dat na een piekmoment er ook weer rust komt. Soms volgen de 
piekmomenten elkaar echter op en is er te weinig hersteltijd. Dit is wat iedereen 
kan overkomen. Alleen zijn HSP’ers hier door hun gevoeligheid voor overprikkeling 
extra vatbaar voor. Vaak hebben mensen het niet door als de stress bij hen 
opbouwt, maar de omgeving wél. Juist voor HSP’ers is het advies om te luisteren 
naar de omgeving. Als zij aangeven dat ze merken dat je gestrest/overprikkeld 
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overkomt: ook al merk je het zelf nog niet, zorg dan voor ontspanning en rust om 
te herstellen en erger te voorkomen. 

HSP’ers hebben een verhoogde kans op een burn-out, omdat zij sneller stress 
ervaren en de prikkelverwerking anders verloopt. Het is echter niet zo dat elke 
HSP’er burn-out raakt. De werkomgeving en hoe diegene er zelf mee omgaat 
hebben er tevens invloed op. 

Uit deze zin blijkt het belang van hoe iemand omgaat met zijn/haar eigen HSP: ‘Uit 
eigen onderzoek is gebleken dat mensen die hun HSP als een talent beschouwen 
significant meer veerkracht hebben dan zij die dat niet doen.’ (p. 147) Dus ben 
jij HSP? Dan is het aan jou de uitdaging om te leren omgaan met je 
hoogsensitiviteit om gebruik te kunnen maken van je talenten! 

Bron: van Hoof, E. (2016) Hoogsensitief. Wat je moet weten. Leuven, België: Uitgeverij 
LannooCampus 

Hoe ga jij om met je hoogsensitiviteit? En wat vind jij dat nodig is voor een HSP op 
het werk?  

Wil je het boek van Elke van Hoof helemaal lezen? Bestel hem dan direct! 
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Nawoord 
 
Heb jij een gewoonte waar je vanaf wilt? 
Wil je een patroon, dat constant terug blijft keren, doorbreken? 
Wil je praktische handvatten krijgen om dat voor elkaar te krijgen? 
Dan ben je bij mij aan het juiste adres! 

Want ik ben ervan overtuigd dat… 
… jij regie kunt nemen over je eigen leven. 
… je altijd een keuze hebt. 
… jij kunt bereiken wat je wilt bereiken als je alle uitdagingen die je tegenkomt 
aangaat. 

Ik bied verschillende manieren aan waarop je aan de slag kunt gaan. 
 
Coaching 
Wil jij van je gewoonte af? 
Kom dan voor coaching naar mij. Na de coaching: 

• Begrijp je waarom je in een bepaald patroon terecht bent gekomen. 

• Heb je stap voor stap je gewoonte veranderd. 

• Heb je regie gekregen over je eigen leven. 

• Heb je je ongewenste gewoonte omgezet in een gewenste gewoonte. 

• Eindelijk ben je van je oude gedrag af! 

• Weet je hoe terugvallen te voorkomen en te tackelen. 

• Heb je een concreet Stappenplan, die je tevens op andere gewoontes toe 
kunt passen. 

 
Heb je interesse? Bel of mail mij om een afspraak te maken voor een 
kennismakingsgesprek.  
 
Workshop 
Tijdens de workshop leer je mijn stappenplan om een gewoonte te veranderen 
kennen én pas je direct toe.  
Na de workshop...  
... weet jij wat een gewoonte is en waarom mensen gewoontes hebben. 
... heb je nagedacht over welke gewoonte je wilt veranderen. 
... heb je de eerste stappen gezet voor deze verandering. 
... heb je handvatten gekregen om de verandering door te voeren in je dagelijks 
leven. 
Op zaterdag 21 oktober geef ik de eerstvolgende workshop in Hilversum. 
Kun je dan niet? Ik geef de workshop regelmatig. Op mijn website vind je de 
actuele data. Ook kun je mij vragen om te komen voor een teamworkshop. Voor 
meer informatie daarover mag je mij mailen of bellen. 

Lezing 
Ik geef interactieve lezingen over het veranderen van een gewoonte. Hierbij komen 
alle stappen van mijn stappenplan aan bod. Je krijgt inzicht in wat een gewoonte is 
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en hoe je deze kunt veranderen. Na meerdere aha-momenten kun je zelf met 
goede moed aan de slag gaan. 
In de agenda van mijn website zie je waar en wanneer ik een lezing geef. Ook kun 
je mij vragen om te komen. Voor meer informatie ben ik zowel telefonisch als per 
e-mail bereikbaar. 
 
Training 
In 6 weken doorloop je het stappenplan. Je zit in een groep van 4 tot 10 
deelnemers. Jullie gaan qua proces gelijk op, maar hebben allemaal een eigen doel 
waar je naartoe werkt. 
Na de training... 
… weet jij hoe gewoontes ontstaan. 
… kun jij zelf een gewoonte herkennen én doorbreken. 
… ben je bekend met je eigen valkuilen. 
… weet jij wat jij nodig hebt in het veranderen van een gewoonte. 
… kun jij de opgedane kennis en ervaring toepassen op andere gewoontes. 
Voor de training is nog geen datum bekend. Heb je interesse? Stuur mij een mailtje 
en dan krijg je meer informatie. 

Ik ben benieuwd naar wat je van dit e-book vond! Wat vond je leuk om te lezen? En 
wat juist minder leuk? Waarin ben je geïnspireerd?  
Laat je het aan mij weten? Dit kun je doen via info@ellekeboot.nl. 
 
N.B. Je mag dit e-book met iedereen delen. Bij voorkeur via de website, want dan 
ontvangt diegene er inspirerende e-mails bij. Maar doorsturen mag ook. Bij het 
overnemen van teksten, bijvoorbeeld een citaat, wil ik graag dat je mijn volledige 
voor- en achternaam erbij noemt. 

Met warme groet, 
Elleke 
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