
                                               
 

HSP test voor kinderen 

Met deze test kun je testen of je kind hoogsensitief is, dit wordt ook 
wel hooggevoelig genoemd. Iemand die hoogsensitief is, is over het algemeen 
gevoeliger voor emoties, pijn en genot. Daarnaast zijn hun zintuiglijke 
waarnemingen gevoeliger, waardoor hoogsensitieve personen gevoeliger zijn 
voor drukte, lawaai, geuren en lichtflitsen. 

De onderstaande test is speciaal gemaakt voor ouders die het vermoeden 
hebben dat hun kind hoogsensitief is.  

Beantwoord alle vragen. Beantwoord het zoals het voor jou voelt. Antwoord 
met ja als het enigszins opgaat. Schrijf het aantal keer ‘Ja’ op. 
 

1. Je kind heeft een kort lontje en is snel geïrriteerd. 
2. Je kind kan niet tegen onrecht en oneerlijkheid. 
3. Als er iets om je kind heen gebeurd is hij meteen afgeleid. 
4. Hij kan moeilijk tegen drukte of massa’s mensen. 
5. Op school gaat het nog wel, maar zodra hij thuis komt hoeft er maar iets 

te gebeuren en hij ontploft meteen. 
6. Soms lijkt het alsof de duivel in hem zit zo boos, agressief of driftig is hij 

dan. 
7. Het is vaak zwart of wit, een grijs gebied bestaat niet voor hem. 
8. Zijn wil is wet en kan moeilijk nee verdragen. 
9. Je kind vindt het moeilijk om met veranderingen om te gaan. 
10.  Je kind uit zijn emoties heftiger: verdriet, boos, angst, blij, verliefd. 
11.  Als mensen dwingend zijn raakt je kind geïrriteerd, boos of bang. 
12.  Jouw kind schrikt snel. 
13.  Je kind heeft een speciale band met dieren. 
14.  Fel licht, harde geluiden of sterke geuren is niet prettig voor je kind. 
15.  Als je kind honger heeft, kan hij echt enorm chagrijnig en boos zijn. 
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16.  Je kind kan diep geraakt worden door muziek. 
17.  Je kind is gevoelig voor pijn, heeft snel pijn. 
18.  Andere mensen vinden je kind vaak enorm gevoelig, enorm angstig of 

enorm druk. 
19.  Als je kind een boze bui heeft lijkt het alsof je niet tot hem door kan 

dringen wat je ook probeert. 
20.  Je kind voelt zich falen als hij een fout maakt, of is perfectionistisch. 
21.  Je kind voelt aan wat anderen nodig hebben. 
22.  Je kind kan moeilijk meerdere dingen/opdrachten tegelijk doen en raakt 

daar geïrriteerd door. 
23.  Je kind heeft moeite met lezen. Misschien zelfs dyslectisch. 
24.  Als jij niet lekker in je vel zit (zonder dat je kind dat weet), merk je dit 

toch aan zijn gedrag. 
25.  Je kind voelt zich ongemakkelijk als er om hem heen gepraat wordt en 

denkt dan snel dat het over hem gaat. 
 

Test uitslag 
 
Tel nu het aantal keren dat je de vragen met ‘Ja’ hebt beantwoord bij elkaar op. 

 
• 0-8 keer: 

Jouw kind valt waarschijnlijk niet onder de “hooggevoelige en pittige 
kinderen”. Hoewel dit niet met zekerheid te zeggen is. Het kan zijn dat er 
toch een paar punten bij zijn die enorm zwaar wegen voor je kind en 
waar je kind toch behoorlijk last van heeft. In dat geval kan je kind wel 
baat hebben bij de tips die ik geef. 
 

• 9-16 keer: 
Jouw kind is waarschijnlijk “hooggevoelig en pittig” maar niet extreem. 
Ook kan het zijn dat je kind wel extreem hooggevoelig en pittig is, maar 
er heel goed mee om kan gaan doordat je kind bijvoorbeeld therapie 
en/of coaching heeft gehad hiervoor. In dat geval kan je kind baat 
hebben bij de tips die ik geef. 
 

• 17-25 keer: 
Jouw kind valt onder “hooggevoelig en pittig”. Hoe hoger de score hoe 
meer last jou kind ervaart van de nadelen van hooggevoelig en pittig zijn. 


