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Tips voor extraverte, hoogsensitieve kinderen 

 

Er wordt bij hoogsensitieve kinderen gesproken over drie groepen ‘lastige kinderen’. 

Dit zijn: 

  

• Kinderen die extravert, druk en snel afgeleid zijn  

• Kinderen die introvert, terughoudend en gesloten zijn  

• Kinderen die een sterke wil hebben  

 

In dit artikel leg ik uit wat de voor- en nadelen zijn om een extravert, hoogsensitief kind 

te zijn. Ook geef ik tips voor extraverte, drukke kinderen. Doe er je voordeel mee! 

 

Extraverte, drukke kinderen 

 

Het heeft voor- en nadelen om een extravert, druk kind te zijn. Hieronder zal ik een 

overzicht geven van de kenmerken die met regelmaat gezien worden. 

 

Nadelen:  

 

• Staan graag in het middelpunt van aandacht, maar raken hierdoor 

overprikkeld 

• Vaak moeite om te concentreren 

• Zijn erg actief aanwezig en beweeglijk 

• Uiten zich vaak heftig, o.a. met woedeaanvallen 

• Zijn vaak High Sensation Seekers (HSS) 

 

Voordelen:  

 

• Hebben een goed gevoel voor humor 

• Hebben vaak wijze inzichten 

• Ze gaan vaak helemaal in een verhaal op 

• Ze hebben een rijke fantasie en verzinnen zelf ook graag verhalen 

 

Het is belangrijk om te beseffen dat deze kinderen graag aan nieuwe activiteiten 

deelnemen en behoefte hebben aan sociale contacten, maar dat al die prikkels hiervan 

wel verwerkt moeten worden. Ze raken dus uitgeput van wat hen energie geeft. 
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Tips:  

 

• Leer vroegtijdig signaleren dat uitputting nabij is, zodat je jouw kind de tijd 

kunt geven de prikkels te verwerken en dat hierdoor een woede-uitbarsting 

kan worden voorkomen 

• Leer je kind ook de signalen te herkennen, zodat hij/zij zelf ook een 

rustmomentje kan inplannen, hierdoor maak je jouw kind ook zelf 

verantwoordelijk 

• Zie het gedrag van jouw kind niet als lastig, maar zie de emoties. Die mogen 

er zijn en dienen ook geuit te worden, anders kan dit alleen maar voor 

grotere problemen zorgen 

• Ga niet in gesprek met jouw kind als hij/zij nog boos of enorm verdrietig is. 

Laat de emoties eerst rustig zakken en ga dan op een rustige manier in 

gesprek 

• Weet dat kinderen die zo prikkelgevoelig zijn, ook moeite hebben om op 

school te concentreren, waardoor schoolprestaties achter kunnen blijven. 

Acceptatie hierin is belangrijk, omdat jouw kind dan niet het gevoel heeft dit 

expres te doen 

• Begrens de aandacht aan balans, tussen activiteit en rust. (“mmm…nu ik dit 

zo opschrijf, is dat ook een goede om bij mezelf weer eens wat extra op te 

letten, want ja, ook ik ben een extraverte HSP’er/HSS’er”) 

• Maak jouw kind ook zelf verantwoordelijk en laat hem/haar oplossingen 

verzinnen. Dit vergroot de kans dat deze ook uitgevoerd gaan worden en er 

intrinsieke motivatie ontstaat  

 

Veel succes met deze tips en vooral … geniet van deze heerlijke kinderen! 

 

Hoogsensitief, de superkracht van de 21e eeuw 

 

https://weereenblijkind.com/hoogsensitief/

