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Lieve lezer,  

Wat fijn dat je mijn e-book RELAXT LEVEN MET HOOGGEVOELIGHEID hebt 

gedownload. Weet je al lang dat je deze bijzondere eigenschap bezit of ben je nog 

(onder-) zoekende?  

Zelf ontdekte ik een aantal jaar geleden de naam voor mijn gevoeligheid. En hoewel 

ik totaal niet van de ‘plaatjes plakken’ ben, iedereen is in mijn ogen een uniek 

persoon met eigen krachten en kwaliteiten, gaf de zin IK BEN HOOGGEVOELIG mij 

een enorm opgelucht gevoel! 

Wow! Het is niet raar wat ik voel, dat is fijn! Er zijn zelfs meer mensen die ditzelfde 

ervaren. 1 Op de 5 mensen bezit deze mooie eigenschap van hoog sensitiviteit. De 

puzzelstukjes vielen letterlijk op hun plek.  

Toen kwam er ook ruimte om de last die ik van mijn gevoeligheid ervaarde los te 

laten en om te zetten naar een unieke KRACHT.  

In dit e-book ontdek je 7 Waardevolle Tips die mij meer ruimte hebben gegeven in 

mijn hooggevoelig zijn. Zeven tips om met recht RELAXT TE LEVEN MET 

HOOGGEVOELIGHEID.  

Lieve groet,  

Sandra 

Mindfulness en (Kinder-) Coach in Amstelveen 

www.sandraschoonhagen.com 

 

  

https://www.sandraschoonhagen.com/
https://www.sandraschoonhagen.com/


 
 

1- WEET WAAR JE HOOGGEVOELIG VOOR BENT  
 

 

 

 

Wanneer je weet welke zintuigen vooral open staan, dan ontstaat er meer 

helderheid in wat je nodig hebt! 

MINDFUL WANDELEN  
Mindful Wandelen kun je heel goed alleen doen, ook kun je ervoor kiezen om dit 

samen met een HSP coach te doen. Zodat er ruimte is om meer verdieping aan te 

brengen.  

Trek je wandelschoenen aan en ga lekker naar buiten  

Kies een plek die je inspireert, waar je je prettig bij voelt om te wandelen.  

Stap 1: Eerst eens simpelweg staan en je aandacht naar je voeten brengen. Voelen 

dat je voeten in contact zijn met de ondergrond. Voel je stevig en aanwezig.  

Stap 2: Neem jouw rustige wandelpas aan en focus je aandacht op het gevoel in je 

lichaam (de sensaties van de wandelende beweging, kou, warmte, de wind langs je 

huid, de zon op je gezicht…) 

Stap 3: Beweeg je aandacht van het voelen naar het kijken (zie ver weg, dichtbij. Sta 

even stil en kijk bewust om je heen…)  

Stap 4: Beweeg je aandacht van het kijken naar het horen (hoor geluiden ver weg, 

dichtbij, harde en zachte geluiden…)  

Stap 5: Beweeg je aandacht van het horen naar het ruiken 

Stap 6: (eventueel) Beweeg je aandacht van het ruiken naar het proeven 

Stap 7: Sta even stil. Wat heb je ervaren? Via welke zintuig (-en) kwamen de prikkels 

het meest intens binnen? Wat is het effect van deze prikkels op je gemoeds- 

toestand (zowel negatief als positief)?  

Weten welke zintuigen bij jou vooral ‘open staan’, zorgt ervoor dat je daar rekening 

mee kunt houden. Ga snel door naar Tip 2: Beperk de prikkels in je Leven. 

 

MINDFUL WANDELEN IS OOK EEN HELE MOOIE VORM OM 

LEKKER TE ONTSPANNEN ! 

  

https://www.sandraschoonhagen.com/coach-amstelveen


 
 

2- BEPERK DE PRIKKELS IN JE LEVEN  
 

 

 

 

Er zijn veel manier om overprikkeling te voorkomen. De eerste stap is om voor jezelf 

helder te hebben welke prikkels jou het meeste belasten (zie ook Tip 1). De tweede 

stap is bewust keuzes te maken om hierin goed voor jezelf te zorgen.  

 

Enkele handvatten wat je kunt doen per zintuig:  

 

 

 
 
OOK DE PRIKKELS UIT OVERIGE ACTIVITEITEN KUN JE 

BEPERKEN OM NIET OVERPRIKKELT TE RAKEN :   
 Wissel drukke en rustige activiteiten met elkaar af 

 Zorg voor een heldere dag- of weekindeling 

 Praat met de mensen in je directe omgeving over je gevoeligheid, zeker 

wanneer je merkt dat hun manier van doen ‘in gevecht’ is met jouw 

behoefte als hooggevoelig persoon  

  

draag een zonnebril 

beperk het aantal kleuren in je huis/ werkruimte 

draag kleding die je prettig zit (fijne structuur stof) 

zorg voor een behaaglijke temparatuur 

vermijdt rumoerige ruimtes 

haal de stekker uit het stopcontact. Zet de TV uit i.p.v. 
stand-by 

zorg voor een goede ventilatie 

kies voor lichte geurende parfum, bloemen 



 
 

3- KEN JE GRENZEN  
 

 
 
 
 
 
 
 

DO O R  M E E R  L I E F D E V O L L E  A A N D A C H T  V O O R  M I J Z E L F  E N  M I J N  L I C H A AM  V O E L  

E N  Z I E  I K  N U  D A T  I K  N A  É É N  U U R  I N S P A N N I N G  A L  L A S T  K R I J G  V A N  

H O O F D P I J N  

     uitspraak van mijn coachee Lisa (28 jaar) 

Veel mensen die ik zie in de mindfulness training en coaching hebben 

eigenschappen van hoog gevoeligheid. Omstandigheden in je jeugd of recentere 

omstandigheden hebben ertoe geleidt dat je volledig ‘in je hoofd’ bent gaan zitten.  

Wanneer er in je vroege jeugd onvoldoende ruimte was om je gevoeligheid te 

tonen. Het werd bv. simpelweg niet gezien of er werd met afkeur op gereageerd. 

Dan wordt een ‘overlevingsmechanisme’ ontwikkeld om, zoals het woord het al zegt, 

simpelweg te overleven. Wat je dan ziet is dat je je van jongs af aan leert af te sluiten 

van de gevoelens in je lichaam en je ratio de overhand neemt om met dingen om te 

gaan. 

Het is dan heel lastig om contact te maken met je lichaam, en je lichaam is bij uitstek 

het deel van jou dat de signalen van grenzen aan je doorgeeft!  

JE GRENZEN LEREN KENN EN GAAT DUS VOORAL OVER 

LEREN LUISTEREN NAAR  JE LICHAAM .   
 

De yoga oefening uit de mindfulness training ‘Liggende bewegingsoefeningen’, kan 

hierin een mooie start zijn.  

Download hier de Liggende Yoga Oefening.  

Tips bij het doen van de oefening:  

- Neem dagelijks de tijd om de oefening te doen. Bij voorkeur op een moment dat je niet gestoord 

wordt door huisgenoten. Geef aan dat je even gaat oefenen.  

- Verwacht niets bijzonders te ervaren. Of je nu veel of weinig ervaart, prettige of onprettige ervaringen 

hebt, iedere ervaring is waardevol.  

- Houd je bevindingen bij in een dagboek. Beschrijf je ervaring: wat heb je opgemerkt aan gedachten, 

lichamelijke gevoelens en emoties? Na verloop van tijd zul je zien dat er patronen zichtbaar worden.  

- Richt je aandacht zo nu en dan ook eens op hoe je omgaat met grenzen, puur onderzoeken, zonder 

oordeel en met een milde blik voor alles wat je tegen komt  

Heb je vragen of wil je jouw ervaring met mij delen? Mail gerust 

contact@sandraschoonhagen.com 

https://www.sandraschoonhagen.com/download-liggende-yoga
mailto:contact@sandraschoonhagen.com


 
 

4- BESCHERM JOUW GRENZEN  
 

 

 

 

 

Omdat wij, hooggevoeligen , open staan voor enorm veel prikkels is het 

behulpzaam om tools in handen te hebben om jouw grenzen te bewaken. Een 

eenvoudige oefening die je als start van je dag, of als start van een bespreking op 

kantoor kunt doen is ‘de Glazen Muur’.  

 
OEFENING DE GLAZEN MUUR  
 

- Neem een staande of zittende positie in, voeten op de vloer, op heupbreedte 

en je armen losjes langs je lichaam 

- Breng je aandacht naar je voeten 

- Voel hoe je voeten contact maken met de ondergrond 

- Breng je vriendelijke aandacht stap voor stap door je lichaam omhoog, van je 

voeten tot aan je kruin 

- Voel de lengte van je gehele lichaam, van je voetzolen tot aan je kruin  

- Adem een paar vriendelijke ademhalingen door je gehele lichaam 

- Stel je dan voor dat je een glazen muur om je heen hebt, precies op de afstand 

die voor jou goed voelt. Dus niet te dichtbij en ook niet te ver weg.  

- Misschien is de glazen muur doorzichtig, wazig, bezaait met bloemen…. Maak 

de muur precies zoals jij hem nu nodig hebt, hoe het nu voor jou goed voelt 

- Wees je bewust van jouw ruimte binnen de muur 

- Wees je bewust van de ruimte van anderen buiten de muur 

- Stel je voor dat dit jouw ruimte is, jouw ruimte die je meeneemt gedurende 

deze dag, deze bespreking met collega’s... 

- Wanneer je merkt dat de energie van anderen je overneemt, neem dan weer 

jouw ‘muur’ in je verbeelding op en zet deze om je heen 

- Zorg goed voor jezelf 

  



 
 

5- BEWUST ETEN  
 

 

 

 

Meer dan gemiddeld blijken hooggevoelige mensen gevoelig te zijn voor koffie. 

Vanaf mijn 12
e
 mocht ik af en toe een kopje koffie meedrinken met mijn moeder. 

Heerlijk vond ik dat! én gezellig! Met heel veel suiker, dat wel  

De afgelopen jaren werd mij steeds meer duidelijk dat ik een paar uur na een kop 

koffie behoorlijk chagrijnig en lusteloos werd. Ook mijn broodbeleg tijdens de lunch 

is van grote invloed op mijn gemoedstoestand in de middag.  

Met behulp van Mesologie Therapie is voor mij duidelijk geworden welke 

voedingsstoffen ik beter kan laten staan. Vanaf nu dus alleen maar cafeïne vrije 

koffie voor mij, ook genieten! 

  

https://www.mesologie.nl/index.php?q=Algemeen


 
 

6- ONTDOE JE VAN DE ZWAARTE IN JE LEVEN  
 

 

 

 

 

Merk je ook dat je intens geraakt wordt door heftig nieuws of door oneerlijke 

verdeling van macht en rijkdom in de wereld? Een kenmerk van hooggevoelige 

mensen is dat dit soort dingen intenser beleefd worden en dat we een groot streven 

hebben naar gelijkheid. (wat een kwaliteit!)  

Als gevolg hiervan kun je als hoog gevoelig mens heel wat ‘zwaarte’ met je mee 

dragen. Zowel zwaarte op mondiaal niveau, als zwaarte uit je directe omgeving. Zo 

begaan als je bent met het welzijn van anderen, zo lastig is het soms om dingen los 

te laten. En zo wordt deze kwaliteit in wezen je valkuil.  

Een bijzonder mooie coachmethode om zwaarte te verhelderen en los te laten is 

het gebruik van de Ervaringsjas. Met deze jas krijg je inzicht in wat je allemaal met 

je meedraagt en wordt je je bewust van het proces van loslaten. Hoe waardevol! 

Wil jij de lichtheid in jezelf met behulp van deze jas wel eens ervaren? Kijk dan 

eens bij de coaches van het PUUR CoachTeam of neem contact met mij op, als je in 

de buurt van Amstelveen woont ;-) Dan gaan we samen de zwaarte in je leven 

verlichten zodat jij meer RELAXT DOOR HET LEVEN BEWEEGT! 

 

  

https://www.puurcoachteam.nl/
mailto:contact@sandraschoonhagen.com?subject=Vraag%20mbt%20coaching%20-%20hooggevoeligheid


 
 

7- BOOST JE ENERGIE  
 

 

 

 

Als hooggevoelig mens neem je heel wat prikkels tot je! Neem daarom de tijd en 

ruimte om te ontladen. Wat helpt jou om te ontladen?  

- Een wandeling in de natuur 

- Het stromende water als je onder de douche staat 

- Springen, met je armen zwaaien, gek doen, schreeuwen, zingen 

- … 

Maak eens een lijst met 3-5 manieren die jou helpen om te ontladen 

Ontladen is fijn en behulpzaam, maar net zo fijn is het om weer op te laden! Waar 

haal jij je energie uit? Maak ook eens een lijst met activiteiten waar jij BLIJ van 

wordt, wat je voedt en wat jou helpt om op te laden! 

Vul maar aan.. 

- Creatief bezig zijn 

- Beweging binnen of buiten 

- … 

ZORG ERVOOR DAT JE HELDER HEBT WANNEER JOUW 

ENERGIE LEKT EN WELKE ACTIVITEITEN JE DAN IN KUNT 

ZETTEN OM JE ENERGIE  TE BOOSTEN! 
 

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dit e-book RELAXT LEVEN MET HOOGGEVOELIGHEID is met liefde samengesteld door 

Mindfulness Trainer en (Kinder-) Coach Sandra Schoonhagen. De gebruikte bronnen 

zijn afkomstig uit eigen ervaringen en de Puur coaching opleiding. Sandra verzorgt 

training en coaching speciaal voor hooggevoelige mensen.  

Ben je geïnteresseerd in HSP coaching door Sandra, neem dan vrijblijvend contact op 

via contact@sandraschoonhagen.com of bel 06- 15 63 58 76.  

Of laat je inspireren via de website www.sandraschoonhagen.com 

 

 

 

 

 

 

 

SandraSchoonhagen2019. Niets uit dit e-book RELAXT LEVEN MET 

HOOGGEVOELIGHEID mag, zonder toestemming van Sandra, worden gekopieerd of 

verspreid ten behoeve van commerciële doeleinden. Neem voor vragen contact op 

met Sandra.  

 

mailto:contact@sandraschoonhagen.com
http://www.sandraschoonhagen.com/

