
Sensitiviteit en ik-grensbewustzijn 
 

Ik-grensbewustzijn als methodische basis bij de coaching van sensitiviteitsproblematiek. 

 

Samenvatting 

 

Hoogsensitiviteit kenmerkt zich door een intenser en gedifferentieerder waarneming 
van prikkels en een diepgaande verwerking daarvan. Een sensitief persoon die zich 
dit onvoldoende realiseert en zich vooral aanpast, kan chronisch overprikkeld raken 
wat kan leiden tot een burn-out. Hoogsensitieve personen (hsp) zijn daarbij sterk op 
de buitenwereld en anderen gericht, wat het voor velen moeilijk maakt zich af te 
schermen voor de overvloed aan prikkels. Bekend is wel dat hsp sterk verschillen in 
de mate waarin ze zich laten beïnvloeden door hun omgeving: sensitiviteit kan als 
een gave of een last ervaren worden. Deze studie bekeek of hsp die goed bij zichzelf 
kunnen blijven beter bestand zijn tegen overprikkeling.  

 

De onderzoeksvraag is afkomstig van Annek Tol, coach en trainer hoogsensitiviteit. 
Ze werkt sinds 2015 in haar praktijk met ik-grensbewustzijn, gebaseerd op Boundary 
Based Awareness van Nick Blaser. Dit is een methodiek ontwikkeld vanuit 
mindfulness en systeemopstellingen, waarbij de ik-grens centraal staat. Iemand met 
een goed ik-grensbewustzijn blijft bewust met de aandacht bij zichzelf, ook als deze 
bijvoorbeeld aan het werk is of compassievol is naar anderen. De aandacht blijft 
gericht op de reacties die men bij zichzelf lichamelijk ervaart. 
 

 
Onderzoeksvraag 
Kan coaching op basis van ik-grensbewustzijn hoogsensitieve mensen helpen 
beter bij zichzelf te blijven? Vermindert dan ook de last van overprikkeling die 
ze ervaren? En kunnen activiteiten als meditatie, yoga, dans of sport daar bij 
helpen? 
 

 
Probleemdefinitie en onderzoeksopzet 
De relatie tussen sensitiviteit, ik-grensbewustzijn en overprikkeling werd onderzocht 
met behulp van een enquête onder ex-coachees en een brede doelgroep daarbuiten.  

Respondenten kregen een vragenlijst met een toets voor ik-grensbewustzijn (BPS-14 
vragenlijst, Blaser 2014) en een toets voor sensitiviteit (HSPS vragenlijst, Aron 2013). 
Ook werd gevraagd een zelfscore te geven op overprikkeling en naar de frequentie 
van activiteiten als meditatie, yoga, individuele- en teamsport.  

Verspreiding liep via persoonlijke netwerken, interestgroepen op facebook en mailing 
naar activiteitengroepen. Van de 428 respondenten was 84% hsp en 85% vrouw. 
 

 
Conclusies literatuuronderzoek 
Beschreven in de terminologie van ik-grensbewustzijn zit een hsp vaak onbewust 
met de aandacht in de psychische ruimte van anderen of in de interpersoonlijke 
ruimte (werk, internet enz) waar de persoon niet goed in contact staat met het eigen 



lichaamservaren. Ook in de eigen ruimte (als ze wel ‘bij zichzelf’ zijn) is de aandacht 
bij hsp vaak naar buiten gericht en nemen ze hun binnenwereld niet goed waar. Het 
idioom van ik-grensbewustzijn beschrijft de hier relevante problematiek van hsp.  

Systeemopstellingen werken intuïtief en doen een beroep op de verbeelding wat 
goed aansluit bij de doelgroep. De methodiek beoogt dat mensen zich vaker bewust 
worden van de plek waar hun aandacht is (bij zichzelf, de interpersoonlijke ruimte of 
bij de ander) en waar hun aandacht zich op richt. De persoon zou dan meer ‘mindful’ 
zijn. De literatuur maakt hier aannemelijk dat de last van overprikkeling dan minder is 

 

 

De conclusies uit het empirisch onderzoek liggen genuanceerd 

1 De studie laat zien dat bij-jezef-blijven samenhangt met de reactieve kant 
van sensitiviteit. Hoogsensitieve mensen met een sterk ik-grensbewustzijn ervaren 
gemiddeld minder negatieve emoties en vertonen minder vermijdings- en 
terugtrekgedrag. Ze lijken zich beter af te schermen tegen prikkels of er handiger 
mee om te gaan, dan even sensitieve mensen met een lager ik-grensbewustzijn. 

 

2 De studie laat tegelijk zien dat ik-grensbewustzijn en puur sensitiviteit als 
persoonlijkheidskenmerk (de intrinsieke sensitiviteit), NIET samenhangen. Dit 
klinkt tegenstrijdig maar houdt in dat sensitieve mensen van nature een normale 
aanleg hebben voor evenwichtige ik-grenzen. Populair gezegd: ”Als je hoogsensitief 
bent, hoef je niet grenzeloos te zijn”. 

Dit deel van de studie lijkt er op te wijzen dat vage ik-grenzen niet een direct gevolg 
zijn van sensitiviteit maar van een sociaal betrokken aanpassingsproces waarbij de 
persoon de sterke kanten van zijn aard en een stuk zelfvertrouwen inlevert. Je zou 
het de tragedie van het sensitieve type kunnen noemen: het karakter is zo sterk 
inlevend op de omgeving gericht dat het zich medeverantwoordelijk voelt en aanvoelt 
hoe het zich zo goed mogelijk kan aanpassen, zelfs zo dat het zichzelf vergeet. Dit 
ontwikkelingsscenario kan zich zelfs in een weinig begripvolle omgeving (jeugd 
/opvoeding/educatie) makkelijk ontvouwen. 

 

3 Meditatie springt er uit als de activiteit die het ik-grensbewustzijn substantieel 
en betrouwbaar verbeterd (P>>99,5%). Yoga en tai-chi doen dit ook. Het element 
van dagelijkse beoefening kan van belang zijn voor het gevonden effect.  

Opmerkelijk: Overprikkelde mensen hebben een voorkeur voor individuele sport en 
voor mediteren. Mogelijk vanwege de rust. Maar anders dan meditatie verbetert 
individuele sport het ik-grensbewustzijn niet. Gaan overprikkelde mensen dan 
tevergeefs hardlopen? Mijn eigen ervaring is anders. Hoe is dit te zien?  

In de visie van ik-grensbewustzijn richt sport de aandacht meer naar buiten in plaats 
van naar binnen. Een individuele sport als hardlopen kan de geest leeg maken en 
weer energie geven maar of je hiermee je ik-grens beter leert kennen is maar zeer de 
vraag. Misschien houden hardlopers het gewoon langer vol in de tredmolen zonder 
wezenlijk iets te veranderen? Deze studie wijst op het laatste. Om meer bij zichzelf te 
blijven moeten mensen waarschijnlijk een meer op het innerlijk gericht proces 



aangaan. Meditatie, yoga en de methodiek van ik-grensbewust als zelfstandig 
onderdeel van hsp-coaching, kunnen daar bij helpen.  

 

4 Verbeteren van het ik-grensbewustzijn helpt om je beter af te schermen tegen 
prikkels en energieën van buiten. Er is dan minder reden voor negatieve emoties en 
vermijdings- en terugtrekgedrag (zie 1e conclusie). Daarbij laat deze studie ook zien 
dat een lage score op negatieve emotie en vermijdingsgedrag statistisch samenvalt 
met minder last van overprikkeling. Samen wijst dit er op dat verbetering van het ik-
grensbewustzijn kan helpen zowel aanpassings- en vermijdingsgedrag als de last 
van overprikkeling te verminderen.  

Deze studie berust op een éénmalige meting en kan bekijken of bijvoorbeeld de 
score op negatieve emotie en vermijdingsgedrag samenhangt met een hoog of laag 
ik-grensbewustzijn. Maar onbekend blijft wat het effect is van een verandering 
(verbetering) van het ik-grensbewustzijn bij één persoon. Daar is een nieuw 
onderzoek voor nodig waarbij coachees in een praktijksituatie worden gevolgd. 

 

 
Wetenschappelijke verdieping van enkele punten 

Theoretisch beschouwd is sensitiviteit een vrij onveranderlijk persoonlijkheids-
kenmerk en het verband met ik-grensbewustzijn lijkt daarmee praktisch van weinig 
nut. Hsp-coaching richt zich echter niet op vermindering van de sensitiviteit maar op 
een handiger omgang door bewustwording en op vermindering van de gevolgen 
zoals overprikkeling. Deze studie bekeek daarom de driehoeksrelatie tussen 
sensitiviteit, ik-grensbewustzijn en overprikkeling.  

En toch…bestond bij Annek Tol de indruk van dat de score van coachees op 
sensitiviteit soms wel omlaag ging. Dat kan omdat de HSPS-toets niet enkel vragen 
bevat die puur sensitiviteit als karaktereigenschap meten (de intrinsieke sensitiviteit) 
maar ook vragen naar de negatieve affecten en het vermijdings- en terugtrekgedrag 
die daar het gevolg van kunnen zijn (de reactieve sensitiviteit). Daarom is besloten 
de HSPS op te splitsen in een intrinsiek deel en een reactief deel. Dit leverde 
verrassende verbanden op met ik-grensbewustzijn.  

 

- Wat is het verband tussen ik-grensbewustzijn en sensitiviteit? 

1  Sensitieve mensen hebben gemiddeld een lager ik-grensbewustzijn (bijlage 1 
HSPS:BPS = 1:1). Wel zijn er grote verschillen (grote spreiding) tussen individuen.  

 

Opsplitsing van de HSPS in een intrinsiek- en een reactiefdeel verhelderde het beeld 

 

-  Tussen de intrinsieke sensitiviteit en ik-grensbewustzijn vindt deze studie geen 
verband (bijlage 2). Dit past bij het beeld dat de intrinsieke sensitiviteit een 
onveranderlijk persoonlijkheidskenmerk weergeeft en laat zien dat dit kenmerk op 
zichzelf niet samenhangt met een aanleg tot zwakke ik-grenzen. 

 



-  Ik-grensbewustzijn correleert juist wel zeer betrouwbaar (P<99,99%) en exclusief 
met het reactieve deel van de HSPS (bijlage 2: reactieve HSPS:BPS=1:2 ). Met 
statistiek zijn oorzaak en gevolg niet te onderscheiden maar mogelijk is de reactieve 
HSPS (negatief affect, vermijdings- en terugtrekgedrag) wel veranderlijk en 
beïvloedbaar! Als dit zo is, dan is verbetering van het ik-grensbewustzijn een zeer 
effectieve weg om dit te bereiken. Bijvoorbeeld als onderdeel van hsp-coaching. Het 
verdient daarom aanbeveling de effectiviteit in een praktijksetting te toetsen. 

 

-wat is het effect van ik-grensbewustzijn op de last van overprikkeling? 

2   Ik-grensbewustzijn en sensitiviteit bepalen in ruwweg gelijke mate samen voor 
47-48% de last van overprikkeling. Echter de individuele score op sensitiviteit houdt 
iemand als het ware vast binnen een bepaalde bandbreedte van overprikkeling. De 
last van overprikkeling kan pas verder omlaag wanneer de score op de (reactieve)-
HSPS lager wordt. Dus daar moet ik-grensbewustzijn zich methodisch op richten. 

 

Conclusie 1 en 2 samen luidt: als verbetering van het ik-grensbewustzijn in de 
coachingpraktijk effectief leidt tot een lagere reactieve HSPS, is er vanuit de statistiek 
gezien ruimte om ook de last van overprikkeling verder te verlagen.  

Ook hier geldt dat dit nog in de coachingspraktijk moet worden aangetoond. 

 

- Wat is het effect van ik-grensbewustzijn bij hsp-coaching op overprikkeling?  

 

3  Er werd geen effect op overprikkeling aangetoond bij het gebruik van een 
vereenvoudigde methode van werken met ik-grensbewustzijn gedurende hsp-
coaching. De proefopzet bestaande uit een vereenvoudigde methodiek en slechts 
één meting, was hiervoor ook niet geschikt.  

De conclusie kan zijn dat een methodiek die zo doordrenkt is met mindfulness niet 
als instrument even uit de kast kan worden gehaald maar het verdient als volledige 
en op zichzelfstaande methodiek te worden aangeboden en getoetst op effectiviteit. 
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