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Overprikkeling ontstaat door dat er meer
prikkels op je af komen dan je kunt
verwerken.
 
Deze checklist geeft je inzicht in waar voor
jou de meeste prikkels vandaan komen,
zodat je er wat aan kunt doen.
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ze worden extreem druk en
zijn sneller boos
ze trekken zich terug en keren
naar binnen

Overprikkeling ontstaat wanneer
er meer informatie binnenkomt
dan je kunt verwerken. Er
ontstaat zo een "informatiefile"
waardoor je filter overloopt. 
Je hersenen en je zenuwstelsel
kunnen de informatie niet meer
filteren, waardoor alles belangrijk
lijkt en dus opgeslagen wordt om
verwerkt te worden.
Daarom raak je oververmoeid. 

 
Mensen (waaronder kinderen) die
overprikkeld zijn kunnen dit op
twee manieren uiten:

 
1.

2.

 
Sommige mensen kunnen meer
of andere prikkels aan dan
anderen. Het is niet goed of fout. 
Omdat hsp'ers in staat zijn om
meer en intenser waar te nemen,
hebben zij een grotere kans op
overprikkeling.

Ontstaan Voorbeelden  

Hieronder enkele voorbeelden
om je een idee te geven welke
indrukken uit je omgeving tot
overprikkeling kunnen leiden.
 
Thuis: geluid van de potten en
pannen tijdens het koken, de
drukte aan tafel tijdens het eten,
gezinsleden die door elkaar
praten, het geluid en de
flikkering van de televisie of een
computerspel, ruziemakende of
achter elkaar aanrennende
kinderen.
 
In de stad: de drukte van
voetgangers, fietsers, auto's en
scooters die allemaal door elkaar
rijden; kleuren en beelden van
stoplichten, reclameborden en
verkeersborden; geconcentreerd
opletten tijdens het autorijden;
de kakofonie van geluiden om je
heen.
 
Als je er op let, komt er heel wat
op je af op een dag...

Deze checklist helpt je om duidelijk te maken welke prikkels voor jou
teveel kunnen zijn of worden.
Vink het vakje aan als je ergens last van hebt omdat het veel voor komt
of (te) heftig voor je is.

Gebruik  checklist

OVERPRIKKELING



Patronen en herhalingen

Felle kleuren / 1 bepaalde kleur

Vormen

Media

Kunst

Structuren

Verkeer

Zien

Hoge / harde geluiden

Muziek

Omgeving

Plotselinge geluiden

Veel geluiden door elkaar

Constant gezoem / gefluit

Doffe / niet heldere klanken

Horen

(plotselinge) Beweging

Temperatuurschommelingen

Aanrakingen

Pijn

Kleding

Voelen

(sterke) Geur van de omgeving

Geur van het eten

Geur van (oude) voorwerpen

Geur van mensen

Geur in een winkel

Ruiken

Vreemde smaak

Droge mond

Vreemde structuren

Te zoet, zuur, zout of bitter

Proeven
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Extreem moe

Druk

Onrustig

Geïrriteerd

Woedeuitbarsting

Verdrietig

Eenzaam

Ongelukkig

Gefrustreerd

Boos

Bang

Geërgerd

Voelen onderdrukken

Zelfbeheersing verliezen

Gespannen

Slecht slapen

Gevoelens

Niet weten wat te doen

Malen

Negatieve gedachten

Bevestiging nodig; doe ik het wel goed?

Niet goed kunnen denken

Niet begrepen worden, niet goed kunnen uitdrukken

Actief

Geen rust kunnen pakken, blijven doorgaan

Grenzen opzoeken

Mobiele telefoon / tablet niet kunnen wegleggen

Voor de televisie blijven hangen

Computerspelletjes blijven spelen

Gedachten

Rommelende buik

Pijn(scheuten)

Warm / kou

Vol hoofd

Binnenin  je  l ichaam
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"Het  grootste  geschenk

dat  je  iemand  kan  geven

is  oprechte  aandacht"
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Wat  kun  je  zelf  doen?

herkennen en erkennen wat jouw prikkels zijn (gebruik
deze checklist)
jezelf meer tijd te geven om iets te verwerken
rustperiodes in te bouwen om te ontspannen
je zenuwstelsel ondersteunen met extra vitaminen en
mineralen 

Als je merkt dat je overprikkeld begint te raken helpt het
om steeds rust te nemen tussen de verschillende indrukken
door om je hoofd de kans te geven om de informatie te
verwerken. 
 
Probeer de constante informatiestroom te verminderen of
in ieder geval te verdelen over de dag (niet alles tegelijk). 
 
Je kunt dit doen door:

Marcella  van  Oort
Ik ben Marcella en ik help hooggevoelige volwassenen en kinderen om
dichter bij zichzelf te komen om zo dichter bij anderen te kunnen zijn.
Harmonie in jezelf zorgt voor harmonie met je omgeving.
 
Omdat ik o.a. heldervoelend ben, heb ik al vroeg in mijn leven ervaren wat
het betekent om extreem veel prikkels mee te krijgen uit je omgeving. Ik
kon en wilde niet weglopen voor mijn gaven en heb geleerd om er mee om
te gaan. Om het uiteindelijk in te kunnen zetten als kracht.
 
Op deze weg heb ik oplossingen gevonden die makkelijk toepasbaar zijn 
en voor iedereen blijken te werken. 
 
Samen met mijn man heb ik vier kinderen die allemaal op hun eigen 
manier gevoelig zijn. Zij leren mij niet alleen flexibel en creatief te 
zijn, maar ook met aandacht om te gaan met wat ze vanuit hun 
verschillende karakters nodig hebben. 



ALLES  WAT  JE  AANDACHT  GEEFT ,  GROEIT .  

ZORG  DAT  JE  ZELF  GENOEG  KRIJGT  

Meer weten over overprikkeling en hoe je hiermee om kunt gaan?
 
 
Kijk op onze website: www.puursense.nl/overprikkeling 
of neem direct contact op:
E: info@puursense.nl

The environment is 
everything that isn't me
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