
7

Voorwoord

Sensorische informatieverwerking is voor mij altijd een probleem geweest. 

Op de basisschool dacht ik dat iedereen op dezelfde manier waarnam zoals 

ik zelf deed. Hoe ik daar mee omging was dat ik deed wat de andere kinderen 

deden en mezelf voorhield dat ik me niet moest aanstellen. Als andere kinderen 

iemand een hand gaven, dan deed ik dat ook maar. Het gevoel van de hand van 

iemand anders in mijn hand blijf ik nog een hele tijd voelen. Het gevoel trekt 

heel langzaam weg en ik vind het geen fijn gevoel. Dus als ik het kon vermijden 

om iemand een hand te geven, dan deed ik dat. 

Op de middelbare school werd ik me er steeds meer van bewust dat ik last had 

van de drukte in de pauzes. Ik zocht de rustige plekjes in de school op en zorgde 

er altijd voor dat ik de drukke momenten in de school voor was: ik zorgde ervoor 

dat ik als eerste bij de kluisjes was, ik was als eerste in het lokaal, maar ook als 

eerste uit het lokaal.

Ik houd er niet van om aangeraakt te worden. Om te voorkomen dat ik tegen 

iemand aanliep, koos ik altijd de routes in de school waar ik de minste mensen 

tegenkwam. Het gevolg was dat ik soms flink moest omlopen.

Ook thuis vond ik het vaak te druk, terwijl mijn ouders zeiden dat het rustig was. 

Ik ervoer dat dus heel anders. De ochtendsituatie vond ik heel druk: iedereen is 

in de keuken, moet eten, tandenpoetsen, haren kammen enzovoort. Ik ben dan 

het liefst alleen boven in de badkamer, zodat ik geen last heb van de drukte. Dan 

gaat het goed.

Ik werd me er ook steeds meer van bewust dat de kleuren rood en groen van 

invloed zijn op mijn concentratie. De kleur rood leidt me af en trekt al mijn 

aandacht naar zich toe. De kleur groen geeft me rust.



Prikkels in de groep!
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Halverwege de middelbare school kreeg ik de diagnose PDD-NOS. Ik ben meteen 

op internet van alles gaan opzoeken over PDD-NOS en kwam erachter dat ik een 

informatieverwerkingsstoornis heb. Ik heb dat begrepen als een andere manier 

van het verwerken van informatie door mijn hersenen. 

In het eerste jaar op de Technische Universiteit kwam ik erachter dat het niet 

alleen gaat om het anders verwerken van informatie in de hersenen maar dat 

het gaat om de totale samenwerking tussen alle zintuigen én de hersenen. Ik 

werd me er bewust van hoeveel last ik heb van prikkels en wat ik allemaal deed 

en doe om ze te vermijden. Heel veel maatregelen nam ik zonder dat ik eigenlijk 

wist waarom ik ze nam. Voor andere mensen was mijn gedrag daardoor niet 

altijd te begrijpen.

Nu ik weet dat ik een sensorische informatieverwerkingsstoornis heb, kan ik 

bewust maatregelen nemen en ik weet nu ook waarom ik ze neem en ik kan het 

uitleggen aan andere mensen. 

Het is belangrijk dat ouders en begeleiders kennis hebben van sensorische 

informatieverwerkingsproblemen. Zonder deze kennis reageert men op het 

gedrag van een kind zonder te begrijpen wat de oorzaak van het gedrag van het 

kind is.

Het boek ‘Prikkels in de groep’ maakt begeleiders bewust van het feit dat kinderen 

gevoelig kunnen zijn voor prikkels. Aan de hand van systematische observatie en 

methodisch handelen kunnen zij maatregelen nemen om het prikkelaanbod af te 

stemmen op wat de kinderen kunnen verwerken. Het boek bevat veel bruikbare 

informatie en voorbeelden uit het dagelijkse leven in de groep, waardoor het een 

echt praktijkboek is geworden. 
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