
HYPERINTENSITEIT 
Door Suzanne van Haaften 

Vaak valt of staat erkenning van hoogbegaafdheid bij een IQ-meting. Hoewel die meting 
inderdaad meestal een cruciaal uitgangspunt betekent op basis waarvan passend onderwijs 
tot stand kan komen, is het een veel te magere basis om hoogbegaafdheid te kunnen duiden 
en werkelijk te begrijpen. Ik probeer dit vaak aan ouders en kinderen uit te leggen door een 
cirkel voor te stellen, met het Zelf als middelpunt. Die cirkel bestaat uit het vermogen om 
ontvankelijk of bewust te zijn op oneindig veel gebieden, die je vervolgens kunt aanduiden als 
punten op die cirkel. Het enige ‘harde’ meetbare punt daarvan is het IQ. Naarmate de 
ontvankelijke vermogens in een mens groter zijn, wordt de cirkel ook groter. Oftewel: hoe 
hoger het IQ-getal, des te groter is het vermogen om waar te nemen, in de breedste zin van 
het woord. Dit waarnemen kun je op verschillende manier verwoorden; hyperintens, 
superstimulatief,  hyperprikkelbaar of bijvoorbeeld hoogbewust. Allemaal termen die in grote 
mate van toepassing zijn op het wezen van hoogbegaafdheid en die afwisselend gebruikt 
worden om de soms zelfs extreme intensiteit bij hoogbegaafdheid te beschrijven. Deze 
aanduidingen zijn allen gebaseerd op de bevindingen van de Poolse psycholoog, psychiater en 
arts Kazimierz Dabrowski, die ze (niet letterlijk te vertalen) ‘overexitabilities’ noemt, als 
onderdeel van zijn Theorie van Positieve Desintegratie. Deze hyperintensiteit heeft impact op 
iedereen die met hoogbegaafde kinderen te maken heeft, niet in de laatste plaats de ouders. 
Zij ervaren de opvoeding van hun hb-ers dan ook regelmatig als pittig en dat is niet zo 
verwonderlijk. 

Theorie van positieve desintegratie 
De Theorie van Positieve Desintegratie is een veel omvattende theorie waarmee Dabrowski heeft 
gepoogd fenomenen als persoonlijkheidsontwikkeling, menselijk functioneren en psychopathologie 
te omschrijven en te verklaren. Hij heeft bij zijn onderzoeken waargenomen dat begaafde mensen 
een verhoogd potentieel hebben om zichzelf te willen en kunnen overstijgen.


Persoonlijkheid is iets dat een mens volgens Dabrowski niet automatisch heeft. Hij ziet 
persoonlijkheid als een resultaat van iemands inzet en worsteling om te voldoen aan zijn eigen 
morele normen en waarden. Persoonlijkheid is in de theorie van Dabrowski het eindresultaat van de 
maximaal haalbare persoonlijke ontwikkeling. Binnen TPD worden mensen niet geboren met een 
persoonlijkheid maar ontwikkelen ze die dus tijdens hun leven.


Positieve desintegratie is het proces waarbij de persoonlijkheid vorm krijgt. Dit houdt in dat iemand 
eerst gedeeltelijk desintegreert, om vervolgens -potentieel- te integreren tot een hoger niveau van 
functioneren. Binnen de TPD is het ervaren van negatieve emoties essentieel voor een 
psychologische ontwikkeling en Dabrowski is de eerste die deze emoties zo’n belangrijke plek heeft 
gegeven in de ontwikkeling van de mens. Hij ziet psychoneuroses als stress, angst of depressie dan 
ook niet als ziekte. En hij vindt dat therapie er niet op gericht moet zijn om negatieve emoties weg te 
nemen, maar dat een mens hiermee juist moet leren omgaan. Want alleen door deze negatieve 
emoties te ervaren, en dus door crises te ervaren, gaan mensen reflecteren op hun eigen normen en 
waarden, hetgeen de mogelijkheid biedt voor verdere groei en ontwikkeling.


De ontwikkeling van een mens wordt binnen TPD beschreven aan de hand van vijf 
ontwikkelingsniveau’s of -lagen en de beweging door die niveau’s heen noemt Dabrowski 
‘multilevelness’. Hij gebruikt deze term omdat hij stelt dat de ontwikkeling van ieder mens anders is 
en nooit binnen één ontwikkelingsniveau past. Een mens kan zich in meerdere niveau’s tegelijk 
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bevinden en kan bovendien tussen de verschillende niveau’s heen en weer bewegen. De overgang 
van het ene niveau naar een hoger niveau, kenmerkt zich altijd door een interne crisis, waarbij 
desintegratie plaatsvindt. Het vijfde niveau is het maximaal haalbare voor een mens, het hoogtepunt 
van de persoonlijkheidsontwikkeling. Het voert voor dit artikel helaas te ver om deze niveau’s 
inhoudelijk verder uit te diepen.


Ontwikkelingsfactoren 
Hóe een mens zich ontwikkelt binnen de ontwikkelingsniveau’s, is volgens Dabrowski afhankelijk van 
drie factoren. 


De eerste factor bestaat uit de erfelijke eigenschappen en talenten die een mens heeft meegekregen 
vanuit de biologie (nature): het ontwikkelingsinstinct. 

Als tweede factor is de sociale omgeving van invloed op de ontwikkeling van een mens (nurture). Een 
voedende sociale omgeving heeft een positief effect op de persoonlijkheidsontwikkeling en 
omgekeerd kan een negatieve omgeving het tegenovergestelde effect hebben (maar dat hoeft niet).

De laatste factor noemt Dabrowski de ‘derde factor’, waarmee hij ‘zelfsturing’ bedoelt. Deze factor 
bestaat uit de individuele keuze om de aangeboren kenmerken én de invloeden van de sociale 
omgeving te accepteren en die te versterken of juist te laten voor wat ze zijn. Het gaat hier om de 
bewuste en actieve, autonome wil om een (innerlijke) verandering te laten plaatsvinden. Deze derde 
factor verandert en ontwikkelt tijdens het leven en bestaat uit het samenspel tussen de eerste twee 
factoren, waarbij die bovendien worden overstegen.


Daarnaast beschrijft Dabrowski het ontwikkelingspotentieel, dat enerzijds voortvloeit uit wat een 
mens aan begaafdheden heeft meegekregen uit erfelijkheid en anderzijds bestaat uit zijn wil om te 
groeien en te ontwikkelen. Het ontwikkelingspotentieel wordt daarnaast bepaald door de mate 
waarin overexitabilities, ofwel hyperintensiteiten, in hem aanwezig zijn.


Overexitabilities 
Wanneer iemand (veel) grotere reacties heeft dan gemiddeld op interne en externe prikkels, kan je 
spreken van overexitability. Mensen met deze intensiteit beleven de realiteit anders, dieper en 
veelzijdiger dan andere mensen. Hun reacties op interne en externe prikkels overstijgen ‘het normaal’ 
en de imprint ervan is fundamenteler en ook langduriger dan gebruikelijk. Uitsluitend dus wanneer 
die reacties groter zijn dan wat als norm wordt beschouwd, maken zij een ontwikkelingspotentieel 
zichtbaar en kun je spreken van overexitabilities. Het gaat bovendien eigenlijk niet eens zozeer om 
de mate waarin, als wel om de kwaliteit van de ervaring, die zich kenmerkt door uitgesproken 
levendigheid, complexiteit en diepgang en die eigenlijk allesoverheersend is. Oftewel; 
hyperintensiteit.


Volgens Dabrowski maken de overexitabilities of hyperintensiteiten het ontwikkelingspotentieel van 
een mens dus zichtbaar. Met andere woorden: hoogbegaafdheid laat zich óók definiëren door de 
mate waarin hyperintensiteit aanwezig is en daarmee is er volgens sommige onderzoekers een 
correlatie tussen de hoogte van het IQ en de mate waarin hyperintensiteit aanwezig is. Omgedraaid 
zou dat betekenen: Hoe extremer de intensiteit, des te hoger het IQ (denk aan de cirkel die ik 
hierboven beschreef). 


Dabrowski beschrijft vijf hyperintensiteiten die zichtbaar worden binnen de volgende gebieden: 
psychomotorisch, zintuigelijk, intellectueel, beeldend en emotioneel. Michael Piechowski (bioloog, 
neuroloog en psycholoog), voegde hier later een zesde overexitability aan toe, namelijk de ‘intuïtie’, 
die beschrijft hoe sterk intuïtief/spiritueel hoogbegaafden ook kunnen zijn. 
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De overexitabilities zijn vaak duidelijk zichtbaar bij hoogbegaafde kinderen, terwijl hoogbegaafde 
volwassenen al vaker strategieën hebben ontwikkeld om hun intensiteit te maskeren of situaties uit 
de weg te gaan waarbij die sterk opspeelt. Om die reden ga ik in de beschrijving hieronder vooral uit 
van kinderen. Voor ouders en mensen die met hb-ers werken zijn ze daarmee duidelijk herkenbaar, 
terwijl volwassen lezers de kenmerken ook bij zichzelf kunnen terugvinden. Het spreekt vanzelf dat 
terwijl deze vijf overexitabilities per apart gebied worden beschreven, zij nooit op zichzelf staan. Het 
is een vloeiend samenspel van uitingen en eigenschappen die per mens op een bepaalde manier zijn 
‘geconfigureerd’. Meestal zijn er meerdere duidelijk aanwezig, maar dat betekent niet dat de 
resterende er helemaal niet zijn. Het gaat om het totaalbeeld van hyperintensiteit waaraan je 
hoogbegaafdheid kunt herkennen.


Psychomotorische intensiteit 
Deze overexitability kenmerkt zich door een grote beweeglijkheid en gedrevenheid en hoge mate van 
energie die gekanaliseerd wil worden. Dit kanaliseren kan zowel op het gebied van sport zijn, dus 
letterlijke beweging, maar bijvoorbeeld ook zichtbaar worden in een oneindige en snelle 
woordenstroom die wordt ondersteund met veel handbewegingen of waarbij zelfs het hele lichaam 
meedoet. Dit kind kan moeilijk stil blijven zitten op zijn stoeltje, het kringgesprek is voor hem een 
ware kwelling, tenzij hij ‘de beurt’ krijgt en zijn gedrevenheid in woorden mag en kan uitdrukken. Hij 
neigt naar impulsiviteit en kan daarom meteen vanuit een idee in het doen schieten. Hij heeft de 
neiging om met zijn handen te friemelen, wipt op zijn stoel (en kukelt om) en valt de leerkracht in de 
rede. Deze kinderen hebben grote behoefte aan activiteit, passend bij hun specifieke individuele 
interesses en voorkeuren. Zij hebben beweging nodig als uitlaatklep voor opgebouwde spanning. Dit 
hoeft niet meteen ook daadwerkelijk sporten te betekenen -hoewel dit voor sommigen juist bij uitstek 
de vorm is- het kan ook wandelen zijn in de natuur, of gewoon rond mogen lopen in het klaslokaal 
(zonder anderen daarbij te storen) of ze komen tot rust door een tangle waarmee ze kunnen 
frunniken. Krijgen zij deze ruimte niet, dan wordt spanning groter en het gedrag alleen maar 
nadrukkelijker. 


Als de spanning bij deze kinderen teveel opbouwt, kunnen zij bijvoorbeeld gaan nagelbijten, last 
krijgen van tics, gaan zo mogelijk nog meer en sneller praten en/of extra druk en impulsief gedrag 
vertonen. Het zal daarom ook niet verbazen dat deze kinderen zonder kennis van zaken regelmatig 
de misdiagnose ADHD krijgen.


Zintuigelijke intensiteit

Deze overexitability kenmerkt zich door sterk ontwikkelde zintuigen; horen, zien, ruiken, proeven en 
huid. Een kind kan intens genieten en in vervoering raken van bepaalde muziek, het geluid van de 
wind door de bomen, van kleuren, bloemen, lichaamsgevoel, vormen, structuren en texturen, of juist 
kunst of taal. Maar ook kan het zijn dat hij een buitengewoon scherp gehoor heeft, zodat hij 
gefluister in de andere kamer kan verstaan, een bijzonder scherp zicht heeft of geuren ruikt die voor 
anderen verborgen blijven. Anderzijds leidt diezelfde ontvankelijkheid tot een hoge mate van afkeer 
van wat hem juist niet past; ‘mam, niet dichterbij komen want je stinkt naar koffie’, geluiden als de 
hogedrukspuit van de buren, het pruttelen van de deksel van de thermoskan of het niet kunnen 
verdragen van de herrie in de klas. Het kan zijn dat deze kinderen fel licht of zelfs zonlicht niet 
verdragen. Of ze hebben een grote kieskeurigheid voor wat betreft eten, vinden bijna niks lekker en 
hebben allerlei regels waaraan het eten moet voldoen (combinaties die niet mogen of juist wel 
moeten of voedsel dat niet tegen elkaar aan mag liggen op het bord). En tot slot kunnen ze een grote 
mate van fysieke gevoeligheid hebben, bijvoorbeeld het niet verdragen van wollen truien, of last 
hebben van de randjes van sokken, niet op blote voeten willen lopen of juist alleen maar, last hebben 
van etiketjes in kleding of ze verdagen bepaalde kleuren niet. 
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Dit type kind wordt vaak gelabeld als hoogsensitief. Het is zeker waar dat de kenmerken binnen deze 
overexitability overeenkomen met hsp, maar bij hoogbegaafdheid staat deze gevoeligheid zeker niet 
op zichzelf. Een hb-er wordt dan ook tekort gedaan als hij uitsluitend als hoogsensitieve persoon 
wordt gezien.


Intellectuele intensiteit 
Deze overexitability gaat over de activiteit van de geest en dus niet over het IQ of academische 
successen. Mensen met een intellectuele hyperintensiteit hebben een grote honger naar kennis. Ze 
hebben een scherp observatievermogen, zijn nieuwsgierig, stellen diepgaande vragen, zijn sterk in 
analyseren, hebben een groot reflectief vermogen en worden in hoge mate geboeid door logica en 
theoretische problemen. Ze zijn kritisch, kunnen onafhankelijk en complex denken en nieuwe ideeën 
of concepten lanceren. Ze kunnen plannen en zetten graag hun probleemoplossend vermogen in. 
Kinderen met deze gevoeligheid stellen veel (waarom)vragen in de klas, vragen die de lesstof vaak 
overschrijden en waarmee ze de leerkracht soms in verlegenheid brengen. 


Dit kind heeft vaak al (heel) veel kennis opgedaan voordat hij naar school gaat. 

Wanneer hij spanning opbouwt omdat hij te weinig ruimte krijgt zijn potentieel uit te drukken of op 
eigen niveau en snelheid te kunnen leren, kan hij overdreven kritisch worden, zorgelijk worden over 
bijvoorbeeld wereldproblemen, niet in slaap kunnen vallen omdat zijn denken nog onbevredigd en 
wakker is, vast komen te zitten in overtuigingen of vragen gaan stellen om het vragen. Hierbij wordt, 
in geval van excessen, soms ten onrechte gedacht aan autisme.


Beeldende intensiteit 
Deze overexitability laat zich vertalen als een onuitputtelijke verbeeldingskracht. Er is sprake van een 
grote mate van inventiviteit, een grote fantasie, en deze kinderen kunnen levendig en gedetailleerd 
visualiseren. Het zijn uitvinders en (levens)kunstenaars bij uitstek. Kinderen met deze intensiteit 
kennen op een vanzelfsprekende manier persoonlijkheid toe aan spullen en knuffels (animisme) en 
hebben niet zelden een denkbeeldige vriend. Ze kunnen levendig dromen én dagdromen. Deze 
kinderen kenmerken zich (meer nog dan anderen) door hun uniciteit. Ze hebben een groot gevoel 
voor drama en kunst. Ze willen van binnen naar buiten bewegen, creëren, ervaren en uitvinden en 
zetten graag hun creatieve denkvermogen in om out-of-the-box oplossingen te bedenken voor 
problemen. Zij leren vaak al doende. 


Deze manier van leren van past niet goed in het schoolsysteem en het vraagt van hen soms een 
bijna bovenmenselijke inspanning om zich daaraan aan te passen. Wanneer niet in de behoefte en 
natuur van deze kinderen wordt voorzien, bouwen zij spanning op. Dit kan zich tonen in het 
wegvliegen in een te grote fantasie en daarmee het onderscheid tussen werkelijkheid en fictie 
verliezen, het hebben van onrealistische en grote angsten of wegdromen in de klas als vlucht, 
waarmee de indruk zou kunnen ontstaan dat zij juist moeite hebben met leren.


Emotionele intensiteit 
Deze overexitability gaat over emotionele intensiteit en sensitiviteit, een hoge emotionele en verfijnde 
gevoeligheid, en een sterk vermogen tot empathie en mededogen. Kinderen met deze intensiteit 
kunnen een diepe verbondenheid voelen met andere levende wezens en voelen anderen daarnaast 
bovendien ook sterk aan. Zij kunnen zich dan ook feilloos aanpassen. Zij ervaren hun emoties groot 
en gelaagd en zijn daarmee in staat om meerdere gevoelens tegelijkertijd te voelen en te 
onderscheiden. Ze ervaren grote hoogten en diepe dalen (en hun omgeving daarmee ook), hebben 
een enorm vermogen tot zelfreflectie en zijn sterk gevoelig voor sfeer. Zij ervaren een diep verlangen 
om zich werkelijk te verbinden met mens, natuur en/of bezigheden, al naar gelang hun interesses. De 
keerzijde van hun gevoeligheid en vermogen om aan te passen is dat zij niet meer waarnemen waar 
zij zelf ophouden en waar de ander begint, waarmee zij mogelijk hun zelfgevoel volledig verliezen en 
daarmee de verbinding met hun ‘innerlijke kompas.’ Ze kunnen leiden aan depressie, angsten, 
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gevoelens van eenzaamheid en/of schuldgevoelens. Hun gevoelens kunnen zich bovendien uiten in 
psychosomatische klachten als buikpijn, hoofdpijn, misselijkheid of huiduitslag.


Deze kinderen ervaren hun emoties niet alleen groot, zij tonen dat ook. Hun vreugde is euforisch, hun 
boosheid is twee huizen verder mee te genieten, hun angsten zijn allesoverheersend, hun liefde 
oneindig. Dit geeft vaak in de lagere klassen van de basisschool de indruk dat een kind nog ‘jong’ is 
in zijn gedrag, hetgeen reden is om hem niet te laten versnellen terwijl dit juist zo hard nodig is. 
Wanneer dit kind onder spanning komt te staan omdat niet in zijn behoefte wordt voorzien, kunnen in 
latere schooljaren negatieve emoties en uitlatingen voorliggend worden, waardoor hij ten onrechte de 
diagnose ‘gedragsstoornis’ kan krijgen.


Intensiteit in gezinnen 
De meeste ouders herkennen overexitabilities ongetwijfeld bij hun hoogbegaafde kinderen, hoewel 
die soms bij het ene kind duidelijker herkenbaar zijn dan bij het ander. Omdat je kan stellen dat 
wanneer er van hoogbegaafdheid sprake is bij kinderen, dit met grote waarschijnlijkheid ook voor 
ouders geldt (Kline & Meckstroth, 1985), is het logisch dat het gezinsleven voor ouders heftig kan 
zijn. Niet alleen hebben zij met een of meerdere intense kinderen te maken, zij hebben ook nog te 
dealen met zichzelf.


Voor ouders binnen mijn praktijk is dit vaak een onderschoven kindje, vooral omdat zij hun eigen 
hoogbegaafdheid soms nog niet hebben erkend. Die ouders zijn meestal opgegroeid in een tijd en/of 
omgeving waar van aandacht voor hoogbegaafdheid geen sprake was en ruimte voor intensiteit en 
gevoeligheid niet vanzelfsprekend was. Zij hebben een soms pijnlijke weg gevonden naar 
volwassenheid en hebben hun intensiteit weten in te tomen en zich aangepast aan ‘normaal’. Of 
hebben zelfs een hekel gekregen aan hun gevoeligheid en maskeren dit met in hun ogen positievere 
eigenschappen als het leveren van ‘goede prestaties’, het steeds beschikbaar zijn voor anderen of 
idealisme, en stoppen hun behoeftes en kwetsbaarheden diep weg. Ze hebben geleerd hun mond te 
houden, drukte te vermijden of hun emoties voor zichzelf te houden en zijn de verbinding met 
zichzelf mogelijk (deels) kwijtgeraakt. 


Een partnerrelatie kan daarmee al best heel intens zijn en vervolgens komen er ook kinderen met 
ieder zo hun eigen hyperintensiteit. “Ik mag het niet zeggen, maar wat zou ik graag eens normále 
kinderen hebben”, verzuchten ouders soms. Deze kinderen eisen met hun intense manier van zijn 
namelijk zoveel ruimte op binnen het gezin en hebben daarnaast zoveel begeleiding nodig in hun 
stappen daarbuiten, dat er voor ouders niet veel ruimte meer overblijft. Hoewel zij met veel liefde en 
overgave zorgen voor hun intense kinderen en hun behoeftes en noden herkennen, komen hun 
kinderen dezelfde wereld tegen waar ouders hun eigen intensiteit voor hebben moeten -leren- 
intomen. En dat wringt soms, op meerdere vlakken.


Enerzijds maken onbegrip en soms zelfs botte afwijzing vanuit de buitenwereld dat ouders zich 
enorm moeten inspannen om begrip voor hun kind te krijgen en/of een goede plek en passend 
onderwijs te vinden. Anderzijds komen ouders met zichzelf in de knoop omdat zij hun eigen 
intensiteit wellicht nog niet, of niet helemaal omarmd hebben. Hoe kan je dat wat je jezelf niet 
toestaat, volledig de ruimte geven bij je eigen kind? Dabrowski ziet hyperintensiteit als fundamenteel 
onderdeel van iemands ontwikkelingspotentieel. Juist dit innerlijke conflict kan dus tot groei leiden bij 
ouders, waarbij de frictie in zekere zin de crisis is waarop Dabrowski doelt wanneer hij over 
desintegratie spreekt met betrekking tot de ontwikkelingsniveau’s. Door de intensiteit en 
gevoeligheid bij je kinderen volledig toe te staan en die te koesteren, kan je niet anders dan ook je 
eigen intensiteit opnieuw aankijken en omarmen. Dat is een heel proces, maar wel heel waardevol. 
Voor jezelf, je relatie en je kinderen. 
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Zoals alles wat leeft een ‘adem’ heeft, zo heeft gezondheid -in de breedste zin van het woord- in de 
basis te maken met een balans tussen activiteit en rust. Binnen een gezin waarin hyperintensiteit 
24/7 ervaren wordt, zowel bij jezelf als bij de ander, is balans tussen activiteit en rust, spanning en 
ontspanning, beschikbaarheid en ruimte voor jezelf, tussen samenzijn en noodzaak om alleen te zijn, 


tussen energie geven en opladen, best een heikel punt. Om je hyperintense hoogbegaafde kinderen 
te leren goed voor zichzelf te zorgen, zal hij een gevoel voor deze balans moeten ontwikkelen. En wie 
kunnen dat beter voorleven dan zijn eigen ouders? 
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