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Maar liefst 15 tot 20 procent van de bevolking blijkt hooggevoelig 

te zijn. Het merendeel van de HSP's weet dit echter niet van 

zichzelf. Ze voelen zich anders, vaak al sinds hun kindertijd, 

maar hebben geen idee hoe ze van anderen verschillen.

Mensen die hoogsensitief zijn zouden ook vaak creatiever zijn 

en in staat om meer non-verbale signalen op te pikken.

Wat zijn de symptomen van hooggevoeligheid? 

Veelal merk je overprikkeling aan je humeur of krijg je signalen 

van je lichaam: je voelt je gewoon prikkelbaar of hebt last van 

een verhoogde hartslag, duizeligheid, ademnood, innerlijke 

onrust, vermoeidheid, moeite met nadenken, luisteren of lezen.
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De sprekers

Esther Bergsma

Hoogsensitieve personen (HSP) ervaren eenzelfde situatie vaak 

anders dan niet-hoogsensitieve personen. Dat komt omdat hun 

hersenen anders functioneren. Esther Bergsma, HSP Expert en 

auteur van vijf boeken op dit onderwerp, gaat in de presentatie 

in op de werking van het HSP-brein. Ze legt uit dat hoogsensi-

tieve mensen meer prikkels uit de omgeving opmerken, die 

informatie diepgaand verwerken en daardoor intensere emoties 

ervaren. Tijdens de presentatie is er ruimte voor vragen.

Benjamin Dekker

Ervaringsdeskundige Benjamin Dekker (44 jaar) is HSP'er in hart 

en nieren! Hij vertelt zijn ervaringsverhaal in geuren en kleuren 

en zijn vervolgverhaal plus het uitdiepen daarvan en over een 

aantal eyeopeners die hij bij zichzelf heeft ontdekt. Na zijn pre-

sentatie is er ruimte voor 

het stellen van vragen.

Iedereen met belangstelling 

is welkom!

Het is gratis en de koffie, 

thee en cake staan klaar.
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Meld je dan aan via 

themamiddagen@zavie.nl of 

050 571 3999  |  06 174 174 58
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