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Voorwoord
Wat u nu gaat lezen betreft een
onderzoek naar alle prikkels die wij
dagelijks te verwerken krijgen in onze
huidige maatschappij. Dit onderzoek is
uitgevoerd als afstudeeronderzoek
aan Avans Hogeschool voor de studie
Communicatie & Multimedia Design.
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In de loop der jaren heeft technologie
zich enorm ontwikkeld. Dit heeft
ervoor gezorgd dat wij in onze huidige
maatschappij niet meer zonder al
deze technologische gemakken
kunnen.
We zijn verslaafd aan deze zogeheten
“supernormale prikkels”. Ikzelf ervaar
vaak de gevolgen van deze prikkels.
Een te grote hoeveelheid ervan zorgt
ervoor dat ik overprikkeld raak en
moeite heb om te ontspannen. Mijn
hoofd blijft vragen om meer van dat
geluk hormoon dopamine dat
vrijkomt als ik inga op deze
supernormale prikkels. Het zorgt
ervoor dat ik steeds minder naar mijn
gevoel luister en ik mijn instinct
steeds minder ga gebruiken.
Hieruit vormde zich mijn
onderzoeksvraag: Hoe kan ik
aandacht vragen voor wat super
stimuli voor impact heeft op ons
natuurlijke instinct, zodat er een
gesprek ontstaat en hierover wordt
nagedacht?

Dit is de vraag waar ik de aflopen
maanden onderzoek naar heb
gedaan. Nou ben ik niet meteen op dit
onderwerp gekomen. Mijn onderzoek
heeft verschillende fases gekend. Zo
heb ik onderzoek gedaan naar wat
overprikkeling met ons brein doet en
welke factoren vanuit onze omgeving
hierin een rol spelen.
Zo ontdekte ik het fenomeen
“nudging” waarbij wordt ingespeeld
op mensen hun geest door een
psychologische prikkel te geven om
hun gedrag te sturen. Ook ontdekte ik
dat verschillende vormen van druk
vanuit onze omgeving zorgen voor
mentale overprikkeling.
Ik heb mijn doelgroep bevraagd om
deze informatie te testen en kwam
erachter dat er inderdaad veel
overprikkelingen worden ervaren door
prestatiedruk en invloeden vanuit de
omgeving. Ik wilde zorgen voor
verandering en ging experimenteren
met het creëren van een prikkelarme
wereld. Ik kwam op het idee om een
zintuigelijke ervaring te maken, maar
ontdekte al snel dat dit slechts een
tijdelijke oplossing was in het
verminderen van overprikkelingen.
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Ik deed een cultural probe om
inzichten te krijgen in het dagelijks
leven van mijn doelgroep om zo
antwoord te krijgen op mijn vragen.
Op welke momenten worden er te
veel prikkels ervaren? Hoe voelen zij
zich hierbij en in welke omgeving
bevinden zij zich?
Het bleek dat onbekende situaties
het meest zorgen voor dat onrustige
gevoel en dat zij vaker prikkels
toevoegen dan verminderen als zij
willen ontspannen.

Ik ontdekte het fenomeen
“supernormale prikkels” en
formuleerde mijn definitieve
hoofdvraag:

Ik kwam erachter dat een oplossing
vinden voor overprikkeling te lastig
werd. Er waren te veel aspecten
waar ik rekening mee moest
houden en dat was in korte tijd niet
haalbaar. Daarom gooide ik het over
een andere boeg. Ik wilde zorgen
dat mensen gingen nadenken en
dat er een gesprek zou ontstaan
over wat deze grote hoeveelheden
prikkels met ons lichaam doen.

Een interactief visueel verhaal waarbij
verschillende verhaallijnen gekozen
kunnen worden om inzicht te krijgen
in de transities die super stimuli
hebben doorgemaakt en wat voor
invloed deze op ons menselijk instinct
hebben gehad. Ik concludeerde dat
dit concept wel eens heel goed zou
kunnen werken om hier een gesprek
over te starten en na te denken.

Hoe kan ik aandacht vragen voor wat
super stimuli voor impact heeft op
ons natuurlijke instinct, zodat er een
gesprek ontstaat en hierover wordt
nagedacht?
Ik bedacht het concept
"Stimuli Through The Looking Glass"
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Introductie tot het probleem
Dagelijks nemen wij verschillende prikkels waar.

De vogel liet zonder enige overpeinzingen zijn nest in de steek en

Dit doen wij door te horen, ruiken, zien, proeven

probeerde het buitengewone ei uit te broeden.

en voelen. Deze hoeveelheid prikkels is sinds de
jaren 80 vervijfvoudigd als gevolg van

En dat is precies wat supernormale prikkels doen: iets heel moois

verschillende technologische ontwikkelingen

en comfortabels dat ons direct ter beschikking wordt gesteld

zoals de mobiele telefoon en social media [1].

door technologische ontwikkelingen, met beide handen

Ons brein is inmiddels verslaafd geraakt aan al

aangrijpen. Waardoor we ons instinct nauwelijks nog gebruiken.

deze technologische prikkels. Nederlands

We raken daardoor steeds verder verwijderd van onze ‘natuur’ en

etholoog Niko Tinbergen noemde dit fenomeen

onze natuurlijke omgeving. [2] En dit is iets waar de meeste van

‘supernormale prikkels’ of te wel ‘super stimuli’.

ons zich niet van bewust zijn en ik vind dat hier aandacht voor
gevraagd moet worden.

Tinbergen ontdekte het fenomeen door dieren
te bestuderen. Hij testte hoe een vogel zou
reageren op een kunstmatig groter en mooier ei
dan dat in zijn nest.
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Probleemstelling
Door de oneindige mogelijkheden van
technologie raakt ons brein verslaafd aan
super stimuli. Daardoor volgen wij nog
nauwelijks ons natuurlijke instinct en raken
wij steeds verder verwijderd van onszelf.

Onderzoeksvraag
Hoe kan ik aandacht vragen voor wat
super stimuli voor impact heeft op ons
natuurlijke instinct, zodat er een gesprek
ontstaat en hierover wordt nagedacht?
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Ikzelf ben iemand die zeer
gevoelig is voor prikkels en
daarom dit onderwerp ook zo
belangrijk vindt. Ik ondervind
dagelijks hoe het is om
overprikkeld te zijn en leef het
liefst met zo min mogelijk
prikkels om mij heen in mijn
eigen bubbel.
Dat technologie hier een
oorzaak van is vind ik
choquerend. Tuurlijk biedt
technologie ons een hoop
comfort, dat is precies wat de
super stimuli doen, maar wordt
het ook niet eens tijd dat we
gaan inzien wat dit met ons als
mensen doet?

De rede dat dit onderzoek
relevant is, is omdat wij vandaag
de dag allemaal te maken
hebben met deze super stimuli.
Onze maatschappij blijft zich
maar ontwikkelen en de
technologie gaat hier de grootste
rol in spelen.
Daarom voorzie ik dat we ook
niet zomaar van die super stimuli
afkomen. Het is daarom van
belang dat er aandacht wordt
gevraagd voor wat deze super
stimuli voor effect heeft op ons
als mens-zijn.
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Doelgroep
Door onze huidige maatschappij
komt overprikkeling bij vrijwel
iedereen voor. Dus niet alleen bij
mensen met een aandoening uit
het autisme spectrum of mensen
met een persoonlijkheidskenmerk
als HSP, zoals werd gedacht. Ik wil
mij niet op één groep mensen
focussen en daarmee anderen
uitsluiten.
Doordat wij allemaal te maken
hebben met omgevingen met veel
prikkels en wij deze allemaal
moeten waarnemen, valt er geen
concreet onderscheidt te maken.
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Mijn onderzoek heeft verschillende fases
gekend die steeds zorgde voor andere
inzichten en diepgang. Ik ga nu de
belangrijkste en meest relevante
stappen doorlopen die ook echt van
toegevoegde waarde zijn geweest voor
mijn Proof of Concept.
Het startpunt ligt bij een onderwerp
wijziging van mijn beginonderwerp
Hoog Sensitieve Personen (HSP) naar
het onderwerp overprikkeling. De rede
hiervoor was, omdat ik tijdens mijn
eerste fase van het onderzoek
ondervond dat men mijn onderwerp
niet goed begreep. Daarom wilde ik met
argumenten aantonen wat iemand HSP
maakt ten opzichte van een “normaal”
iemand.
Maar ik had zo’n tunnelvisie met het in
kaart brengen van deze verschillen, dat
ik mij enorm beperkte door niet naar de
rest te kijken. En omdat ik ben
begonnen vanuit mijn interesse naar
overprikkeling, kwam ik erachter dat het
begrip HSP slechts een label is van
samenhangende factoren waar
overprikkeling er slechts één van is.
Daarom wilde ik mij vanaf dit punt niet
langer richten op factoren die iemand
HSP maken, maar specificeren naar
factoren die zorgen voor overprikkeling.

Ook mijn onderzoeksvraag had ik
aangescherpt naar: “Met welke factoren,
die een rol spelen bij overprikkeling, kan
ik een ontwerp maken om mensen aan
het denken te zetten?”
Om deze factoren helder in kaart te
brengen besloot ik een Roadmap te
maken. Deze had ik onderverdeeld in
verschillende lagen: prikkels vanuit de
maatschappij, prikkels vanuit de sociale
omgeving en wat deze prikkels
vervolgens met jou als persoon doen.
Voor mijn onderzoek definieer ik
hetgeen dat wordt waargenomen door
je zintuigen een zintuigelijke prikkel. En
prikkels waar ons brein op reageert
noem ik emotionele prikkels.
Als ik kijk naar de emotionele prikkels
die wij ontvangen vanuit de
maatschappij en onze omgeving is het
meest interessante toch wel de
onbewuste manipulatie die ons aanzet
tot het uitvoeren van acties. Wat ik
bedoel met onbewuste manipulatie is
dat we vanuit de maatschappij
beïnvloed worden in het maken van
onze keuzes terwijl we ons er niet van
bewust zijn hoe ze ons daarin
beïnvloeden.

Nudging is hier de officiële term
voor.
“Bij nudging gaat het om een dunne
grens tussen burgers vrijlaten
(autonomie) en hun gedrag
bijsturen. Relevant hierbij is dat het
belangrijkste aangrijpingspunt niet
het lichaam, maar de geest van de
burger is. Dit laatste wordt bereikt
door burgers op beslissende
momenten een psychologische
prikkel te geven om hun gedrag te
sturen in een samenleving die als
heel complex wordt gezien.”
(Peeters 2017). [3]

Overprikkeling
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en ander interessante uitkomst is dat onze
sociale omgeving ervoor zorgt dat we worden
beïnvloed in onze keuzes en emoties. Hierdoor
zijn we makkelijker in staat ons aan te passen.
Een mooi voorbeeld hiervan is groepsdruk,
vrienden en mensen uit je binnenste kring die
je overhalen om toch iets te doen wat eigenlijk
over je grens heen is.
“De persoon wil bij de groep horen. Hij vindt
het belangrijk om te worden geaccepteerd en
wil liever positieve reacties ontvangen van de
andere groepsleden dan negatieve. Zijn
manier van zich gedragen en presenteren
verandert onder invloed van de manier
waarop meeste andere groepsleden zich
gedragen en presenteren “ (de Jong, van
Gemert 2010). [4]
Maar ook prestatiedruk is hier een goed
voorbeeld van. Dit uit zich bijvoorbeeld in
social media
“Sociale media dragen ook bij aan het ervaren
van prestatiedruk. Op social media wordt
meestal een eenzijdig beeld geschetst waarin
iedereen het naar zijn zin heeft en leuke
dingen doet. Dit leidt bij veel mensen tot het
gevoel ook aan dit ideaalbeeld te moeten
voldoen en een (nog) interessant(er) leven te
moeten leiden.” (Wij Zijn MIND 2021) [5]

Prestat
iedruk
k
u
r
d
Groeps
Social Media

Je hebt natuurlijk ook de zintuigelijke prikkels;
hetgeen dat je waarneemt met je zintuigen:
geur, kleur, smaak, geluid en tastzin. Alles in
verhoogde vorm hiervan zorgt dat ons brein
moeite heeft om het te verwerken, wat zorgt
voor overprikkeling.
Je lichaam heeft namelijk tijd nodig om zich
aan de hoeveelheid prikkels aan te passen
(adaptatie). Soms zijn situaties er zo naar dat je
er niet gemakkelijk uit kunt ontsnappen en je
je lichaam dus overbelast met prikkels. Als
jouw lichaam hier niet snel genoeg van
herstelt maar je wel nieuwe prikkels blijft
ontvangen, kan je chronische overprikkeling
krijgen. [6]
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Na mijn roadmap kampte ik met een hoop
vragen. Ga ik voor emotionele prikkels of
zintuigelijke prikkels? Waarom niet beide?
Wat zou het belang van deze keuze zijn?
Wat vind ik zelf interessant? Welke testjes
zou ik hierbij kunnen doen?

keuzes

chaos

Om mijzelf weer even met beide benen op
de grond te zetten heb ik gekeken naar
wat ik het meest interessant vind om mee
verder te gaan. En dat zijn de grote
hoeveelheden prikkels waar we vandaag
de dag mee te maken hebben. Deze
interpreteren wij vaak als een chaos in ons
hoofd. Zo kan er overprikkeling ontstaan
waarbij we onze zintuigen overprikkelen
met keuzestress, hevige emoties, social
media, pop-ups etc.
Maar er kan ook onderprikkeling ontstaan
waarbij we gebrek aan zingeving,
uitdaging en vernieuwing ervaren. In beide
gevallen zijn we niet meer in staat om te
observeren en te interpreteren wat we nou
echt horen, voelen, zien, ruiken of proeven.
Dit leidt ertoe dat je niet meer de rust
ervaart om je innerlijk te verbinden met
jezelf en de prikkels die je beleeft. [7]

De volgende stap was, hoe ga ik dit
positioneren? Want prikkelverwerking
vindt plaats in drie stappen: het opmerken
van, het verwerken van en het reageren op.
En om mijn onderzoek te concretiseren
vond ik het van belang hier een keuze in te
maken.
Maar eerst wat beknopte informatie over
deze stappen uit mijn samenvatting van
het boek Het Hoogsensitieve Brein van
Esther Bergsma. [8] (Bijlage 1 voor de
samenvatting)
Bij het opmerken van informatie uit de
omgeving bedoelen we fysieke stimuli. Dit
zijn bijvoorbeeld de geluiden van muziek,
felle lichten, verschillende smaken en
geuren van een gerecht. Hier komt bij dat
gevoelige mensen ook nog subtiele details
opmerken die anderen misschien ontgaan.
Bijvoorbeeld het zien van een roofvogel in
een bos waar andere mensen enkel de
bomen zien.
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Na het opmerken volgt het
verwerken. Het brein verwerkt de
gesignaleerde stimuli diepgaand
door met verschillende systemen en
neurotransmitters te communiceren.
Bij een overprikkeling is er onbalans
tussen het aantal te verwerken
prikkels en de beschikbare
verwerkingscapaciteit. Door
overprikkeling ontstaan bij
sensitievere mensen vaak klachten
als woedeaanvallen en huilbuien,
maar ook terugtrekken uit sociaal
contact. Mentale problemen zoals
verminderd concentratievermogen
en fysieke klachten zoals hoofdpijn
komen vaker voor bij zowel sensitieve
als minder sensitieve mensen.
Na het opmerken en verwerken van
informatie volgt de reactie. Dit kan bij
een geval van overprikkeling zijn dat
je wilt weglopen uit de situatie of
eigen prikkels opzoekt die jou op je
gemak stellen. Als je te lang in een
omgeving blijft waar te veel prikkels
zijn, raak je gestresst. Stress ontstaat
namelijk als de eisen uit je omgeving
groter zijn dan wat je denkt aan te
kunnen.

Continu aanwezige stresshormonen
in het lichaam zorgen dat je
lichamelijke systemen niet meer in
de ruststand komen en er energie
onttrokken blijft worden aan spieren,
immuunsysteem en spijsvertering.
Een langdurige hoge hoeveelheid
cortisol heeft effect op het reguleren
van onze emoties, geheugen en ons
vermogen om te relativeren.
Mijn interesse lag in het opmerken
van de prikkels. Het zorgt er namelijk
voor dat mensen even uit hun
huidige situatie worden getrokken en
gaan nadenken. Maar als ik keek naar
een uiteindelijk concept vond ik dat
niet uitdagend genoeg.

Stimuli

Mijn visie was dat ik zou graag willen
zorgen voor verandering en dat
gebeurt in de reactie op de prikkels.
Nou kan je niet simpel weg alle
prikkels uit de maatschappij
wegnemen, maar ik zou wel iets
kunnen ontwerpen wat ervoor zorgt
dat mensen aan het denken worden
gezet en dat ze een eyeopener
krijgen met een doorkijk naar hoe het
ook anders kan.

Gedrag
Reageren

Verwerken

Opmerken
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Ik heb zelf altijd al een interesse
gehad naar een prikkelarme wereld.
Hierbij denk ik automatisch aan de
ongerepte natuur, omdat hier geen
invloeden zijn uit de moderne wereld.
Ikzelf word hier altijd rustig van en
krijg een moment om op te laden en
weer helder na te kunnen denken.
Gek genoeg moet ik dus de stad
ontvluchten om helder na te kunnen
denken. Waarom zou ik niet iets
kunnen maken om je in de stad even
naar een plek als de ongerepte
natuur te brengen als onderbreking
van je leefpatroon om zo weer helder
na te kunnen denken en je bewust te
zijn in wat je doet en hoe je verder
wilt. Het leek mij gaaf om dit in een
extreme vorm te maken zodat het
contrast tussen de prikkelbare
moderne wereld en de prikkelarme
ongerepte natuur nog groter wordt.
Ik had inmiddels ook een nieuwe
hoofdvraag geformuleerd: “Hoe kan
ik de moderne wereld omzetten naar
een prikkelarme wereld?” Hiermee
kreeg ik het gevoel dat ik op een
diepere laag van mijn onderzoek was
gekomen en ik dus ook wat
experiment kon bedenken.

Ik bedacht:
Een experiment waarbij ik mensen inzicht geef in hun eigen reactie op
prikkels. Daarbij kan ik de testpersonen aansluiten op een hartslag
meter/ spanningsmeter om te meten wat prikkels met hun lichaam
doen. Deze prikkels kan ik laten zien en horen doormiddel van een kort
filmpje of fotoreportage ondersteund met geluid. Vervolgens laat ik de
uitslagen hiervan aan de testpersonen zien en ga ik het gesprek met ze
aan wat ze van de ervaring vonden.
Een kijkdoos die je al het gevoel geeft dat je je even in een andere
wereld baant en je hele andere prikkels ontvangt doormiddel van je
zicht. Hiermee kan ik er op simpele wijze achter komen wat het met
mensen doet als je even uit je huidige patronen wordt getrokken. En
wat voor effect dit heeft.
Een experiment waarbij ik de behoefte naar prikkels onderzoek. Want
wij zijn inmiddels zo gewend aan bepaalde prikkels dat we misschien
helemaal niet kunnen leven als we ze allemaal weg zouden halen. Welke
prikkels zorgen ervoor dat iemand compleet doordraait en welke
prikkels zorgen ervoor dat mensen intense rust ervaren?

Prikkels + Reactie = ?
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Wat ik nu in ieder geval zeker wist is dat ik wilde
experimenteren met het creëren van een andere
wereld. Ik wilde namelijk iets maken waardoor je
het besef krijgt wat je eigenlijk allemaal aan
prikkels ontvangt in onze huidige
leefomgevingen. Dat je gaat nadenken wat dit
met jou als persoon doet en of je misschien juist
behoefte hebt aan minder prikkels. Het leek mij
interessant om het surrealistisch aan te pakken,
omdat ik denk dat dit een groot contrast kan zijn
met wat wij gewend zijn.
Er volgde een Tinkermiddag, een proces van
gelijktijdig denken en doen, waarbij iets wordt
gecreëerd en iets ontstaat. [9] Ik had van tevoren
het idee om een kijkdoos te maken als soort van
doorkijkje naar de uiteindelijke wereld die ik wil
maken. Ik wist nog niet precies hoe ik die wilde
vormgeven en hoe ik dit verder zou aanpakken.

Al makend kwam ik erachter dat ik het gebruik van
schaduwen erg interessant vond en heb hier wat mee
geëxperimenteerd. Terwijl ik hiermee bezig was, kwam
ik op verschillende ideeën hoe ik dit verder zou kunnen
uitbreiden:
Ik zou een autonome kijkdoos kunnen maken die
enkel wat doet zodra je er wat mee doet. Dus als je
rond zou bewegen dat er verschillende schaduwen
ontstaan en je dus de wereld in de doos naar eigen
zin kunt beïnvloeden.
Dat je doormiddel van verschillende lampjes in de
doos prikkels kunt nabootsen. Deze zou ik kunnen
programmeren met een arduino en ze met een
timelaps laten afspelen. Ik zou ze voor en achter
objecten in de doos kunnen zetten om zo schaduwen
en andere effecten te creëren.
Ik zou ook met verschillende lenzen kunnen werken.
Dat als je door de doos kijkt er om de zoveel tijd een
andere lens voor het kijkgat schuift en je zo kunt
spelen met vormen en diepte. Hetzelfde principe als
wanneer je een prisma lens voor je telefoon houdt en
daarmee allemaal gekke vormen en dementies
creëert.
Ook zou ik een soort boog kunnen maken met
lampjes die over de deksel zit. De lampjes kunnen
dan een dag-nacht effect hebben en als je die
programmeert kan je spelen met het besef van dagnacht.
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Toch werd ik niet enthousiast van mijn
ideeën. Ik had het gevoel dat dit het niet
helemaal was. Daarom ben ik verder
gaan denken en kwam ik op twee andere
concept ideeën: de Sensory Onion en de
Flex Dome.
Voor de Sensory Onion ging ik terug naar
een eerdere fase in mijn onderzoek: mijn
interesse. Ik vond aansluiting bij het
volgende:

Hierdoor kwam ik op het idee om een zintuigelijke beleving te maken
(zintuigelijk ipv lichamelijk omdat de nadruk ligt op de zintuigen). Het idee
was dat je in de Sensory Onion prikkels in verschillende mate met elk
zintuig ervaart om er zo achter te komen hoe sensitief je bent. Hiermee
creëer je bewustwording van eigen sensitiviteit wat van belang is om mijn
onderwerp te begrijpen. Vervolgens was het idee dat je ervaart wat we met
onszelf doen als we alle prikkels blijven toelaten. Dit ontwerp was bedoeld
als afspiegeling van de huidige wereld vol prikkels waarbij je ondervindt
hoeveel je lichaam van nature eigenlijk echt aan prikkels kan ontvangen.
“Hoe kan er een zintuigelijke beleving ontworpen worden om persoonlijke
bewustwording van de prikkelgrens te bereiken?”

"We zien de huidige wereld door een
filter van eigen percepties en geven zelf
betekenis aan onze zintuigelijke
ervaringen. Voor een optimale
energiebalans zijn de volgende dingen
belangrijk: voldoende prikkels, voldoende
prikkelintensiteit en prikkelkwaliteit. De
kwaliteit van de prikkel zit hem in de
activiteiten en bezigheden waar je blij
van wordt en waar je voldoening uit
haalt of wat bijdraagt aan zingeving. Om
te zorgen voor optimale balans is het van
zeer groot belang dat je luistert naar je
lichaam en je gevoel. We moeten onszelf
afvragen wat ervaar ik? Waar komt mijn
over-of onderprikkeling vandaan? Wat is
de oorzaak of aanleiding hiervan?
Hoelang ervaar ik deze disbalans en
wanneer is het begonnen?" (Krabbe,
Moolenburgh,2021) [7]
16
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Ook bedacht ik het idee van de Flex
Dome. Een werkplek waar je je eigen
klimaat kunt samenstellen en zelf kunt
bepalen in welke natuurlijke omgeving je
wilt werken.
Toch kwam ik er later hand achter dat
beide ideeën meer diende om de
spreekwoordelijke emmer die overloopt,
tijdelijk te legen. Het was waardevoller
om voor een oplossing te gaan die een
langere, duurzame werking heeft.
Daarnaast vond ik het erg lastig om het
zo te bedenken dat het voor iedereen zou
werken of voor tenminste een specifieke
groep mensen. Kon ik hier wel een keuze
in maken? Ik gaf daarom prioriteit aan
extra onderzoek. En dit wilde ik niet
langer doen doormiddel van
deskresearch maar door mensen te
bevragen.

Experimenten
De inzichten die ik had opgedaan vanuit mijn deskresearch
wilde ik graag testen onder de mensen om te kijken hoe dit
zich in de praktijk voordoet. Om hier structuur in aan te
brengen heb ik een aantal deelvragen opgesteld die mij helpen
om gericht informatie te verkrijgen.
Wat weten mensen al van overprikkeling?
Op welke momenten worden te veel prikkels ervaren?
Welke rol speelt de omgeving?
Wat gebeurt er in ons lichaam tijdens een overprikkeling?
Wat doet overprikkeling op de langere termijn?
Op welke momenten moet je ingrijpen?
Welke tools/skills kan je inzetten om overprikkeling te
voorkomen?
Wat wordt er al gedaan om te ontprikkelen?
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Doelgroep b evragen 1
Vervolgens heb ik mij voor mijn eerste experiment
gericht op de vragen:
“Op welke momenten ervaar jij te veel prikkels?” en
“Wat doe jij om te ontprikkelen?”
Deze heb ik op een groot vel geschreven en de mensen
in mijn omgeving, wat vooral studenten zijn, de
mogelijkheid gegeven hierop te antwoorden.
(zie bijlage 2)
Uit de antwoorden op de vraag “Op welke momenten
ervaar jij te veel prikkels?” kon ik de volgende conclusies
trekken:
-Ze cijferen zichzelf weg om anderen te pleasen
-Ze kunnen de omgeving prikkels slecht filteren
-Ze kunnen slecht tegen negativiteit
-Ze hebben snel last van prestatiedruk
-Ze hebben moeite met plannen
-Ze hebben snel last van sensorische overprikkeling
-Ze zijn onwennig in nieuwe situaties
-Ze voelen financiële druk
-Sommige zijn gevoelig voor andere mensen hun aura’s

Hiermee worden de inzichten uit mijn roadmap
bevestigd. Prestatiedruk, financiële druk, het pleasen van
anderen en het slecht kunnen filteren in drukke
omgevingen, zorgt voor overprikkelende situaties. Ook
bevestigt dit dat de omgeving de grootste rol speelt bij
overprikkeling.
Opvallend was dat er amper gereageerd was op de vraag
“Wat doe jij om te ontprikkelen?”. Dit terwijl deze op
hetzelfde moment gesteld werd als de eerste vraag. Ook
viel op alle antwoorden maken hadden met het
toevoegen van extra prikkels. Zo wordt er erg vaak
muziek geluisterd of een film gekeken en nauwelijks iets
anders. Ik besloot hier nog een extra experiment over te
doen: Card Sorting.
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Card sorting
Dit simpele experiment is bedoeld om
extra antwoord te krijgen op de
vragen: “Welke tools/skills kan je
inzetten om overprikkeling te
voorkomen?” En “Wat wordt er al
gedaan om te ontprikkelen?” Ook test
dit experiment in de bereidheid om te
ontspannen.
Voor de vraag “Welke tools/skills kan
je inzetten om overprikkeling te
voorkomen?” heb ik een lijst gemaakt
(Bijlage 3) van activiteiten die
aangeraden worden om te
ontspannen als je last hebt van stress
of te veel prikkels [10] [11]. Ik heb hier
vooral de activiteiten uit gekozen die
het minst voor de hand liggend zijn
om te ontprikkelen, om te kijken hoe
hierop gereageerd zou worden.
En om inzicht te krijgen in “Wat wordt
er al gedaan om te ontprikkelen?” heb
ik het volgende scenario geschetst: je
hebt al langere tijd last van stress en
te veel prikkels en wilt ontspannen.

Vervolgens krijgen ze de keuze om
kaartjes met activiteiten te sorteren op
wat hen wel en niet aanspreekt. Ze
krijgen eerst de keuze om de kaartjes te
sorteren op de afbeelding. Daarna draai
ik de kaartjes om en staat er in tekst wat
het plaatje visueel weergaf en geef ik de
optie of ze de volgorde nog willen
aanpassen. Dit doe ik om inzicht te
krijgen in hoeverre afbeeldingen keuzes
kunnen beïnvloeden.

voldoende slapen
eigen plekje creëren
opruimen
nieuws vermijden
huisdier knuffelen

Conclusie:
Opvallend want dat zijn juist de
activiteiten waaruit is gebleken dat die
het meest effectief zijn om te
ontprikkelen. [10][11]
De resultaten en foto's van dit
experiment zijn terug te vinden in
bijlage 4.

mediteren

plannen

bewuster eten
geen internet
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Doelgroep
b evragen 2
Het doel van dit experiment was inzicht krijgen
in de vraag “Welke rol speelt de omgeving bij
overprikkeling?” De opdracht luidde als volgt:

1. Op welke plekken ben je dit weekend
geweest?
2. Geef per plek aan hoe gevoelig jij was voor je
omgeving. (Een score van 1 tot hoogstens 10)
3. Kies de plek met de hoogste score en schrijf
hiervan op wat je hebt waargenomen. HOE
GEDETAILLEERDER HOE BETER!

Conclusie:
De omgeving bepaald hoe jij je
voelt omdat daar de prikkels
vandaan komen. Zo kon iemand
zich niet focussen op werk door
heel hard geluid. En greep deze
persoon zelfs in op de situatie
omdat ze het niet langer trok.
Naar voren kwam dat er weinig
invloed op de omgevingen kan
worden uitgeoefend. Iemand
anders gaf aan zich graag te willen
terugtrekken naar plekken waar
niemand was om te even te
ontstressen.
Ook worden prikkels soms juist
opgezocht door op specifieke
geluiden te focussen om zo eigen
gedachten te vergeten.
Prikkels waar geen invloed op uit
te oefenen is komen extra hard
binnen en vergen de meeste
energie.
Thuis is een plek waar je kunt
bijkomen van de prikkels omdat
het een vertrouwde omgeving is.
Toch worden ook daar prikkels
opgezocht zoals het aanzetten van
een tv of toch nog even aan school
werken omdat je het anders niet
uit je hoofd kunt zetten.

Ook zijn nieuwe plekken extra
prikkelend omdat je niet weet wat je
te wachten staat, het voelt niet
vertrouwd. In het begin laat je alles
geleidelijk toe doordat je je energie
nog kunt verdelen. Maar naarmate je
er wat langer bent is die energie op
en komen alle prikkels te hard
binnen, je creëert je eigen bubbel
om te ontsnappen als dat fysiek niet
kan. Dit zorgde ervoor dat deze
persoon zelfs eerder naar huis is
gegaan dan gepland, ze ontvluchtte
de situatie.
Vaak wordt zondag gebruikt om
“bewust even niets te doen” hierbij
wordt vaak tv gekeken waarbij je
niet hoeft na te denken. Iemand
anders gaf aan het plezier aan
activiteiten niet te hebben als het te
druk is dan van tevoren gedacht. Hij
voelt zich opgejaagd en wilt liever
stoppen met de activiteit.
Zie bijlage 5 voor de resultaten
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Het doel van de cultural probe is om te achterhalen
hoe er wordt omgegaan met prikkels uit het
dagelijks leven. Ik wil inzicht krijgen in het gevoel,
hoe dagelijkse prikkelende situaties eruitzien en wat
verdere dagelijkse bezigheden zijn.
Hulpvragen die ik mijzelf stelde bij het opzetten van
de Cultural Probe:
Hoeveel stress ervaart men per dag?
Op welke plekken komen ze vaak?
Wat maakt een situatie ondragelijk?
Hoe omschrijft men een overprikkeling?
Wat doen zij in drukke omgevingen/situaties?
Wat doen zij om te ontprikkelen?
Hoe beoordelen ze hun stresslevel door de dagen
heen?
Kan men ontspannen door iets te doen waar ze
zelf niet snel voor zouden kiezen?
Hypothese
Ik verwacht dat het misschien op de eerste dag lastig
kan zijn om bewust over je gevoelens en prikkelbeleving
na te denken, waardoor de resultaten misschien niet
gedetailleerd genoeg zijn om exacte gevoelens te
achterhalen. Ik verwacht dat de vervolgopdrachten er
wel voor gaan zorgen dat er gedetailleerder op
geantwoord wordt, dit omdat ze het al eens hebben
gedaan. Daarnaast vermoed ik dat het de
proefpersonen niet erg veel tijd gaat kosten om mijn
probe in te vullen, max 20 min per dag. Daarom denk ik
ook dat ik alles netjes ingevuld terug ga krijgen.
Zie bijalge 6,7 en 8
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Op welke plekken komen de respondenten
dagelijks?
-Werk
-School
-Thuis
-Station
Wat hieraan opvalt is dat zij doordeweeks dus
weinig andere plekken bezoeken en ze zich dus
dagelijks in dezelfde prikkels bevinden
Wat doen de respondenten om te ontprikkelen?
-Slapen/dutjes
-Film/tv kijken
-In bad gaan of een lange warme douche
-Sporten
-Lezen
Wat doen de respondenten in drukke
omgevingen?
Als een situatie druk is maar er nog overzicht is en
de geluiden nog te filteren zijn gaat het wel, maar
zodra het te druk wordt willen ze zich terugtrekken
in hun eigen bubbel. Ze luisteren dan hun eigen
voorkeur van muziek of lopen weg van menigtes.
.

Hoeveel stress ervaart men per dag?
Het stresslevel zegt iets over hoe men zich voelt en de stress wordt
veroorzaakt door de prikkels om je heen. Als ik het gemiddelde van de
drie dagen pak kom ik op een stresslevel van 5 op 9 uit. Dit is dus een
stresslevel van 55% per dag. Dat is veel hoger dan ik had verwacht,
zeker door de diversiteit in mensen dacht ik dat het lager zou zijn
omdat iedereen prikkels anders verwerkt en dus anders met stress
omgaat.
Wat maakt een situatie ondragelijk?
Een omgeving waar zich veel mensen bevinden die allemaal geluid
produceren waar jij geen invloed op hebt. Doordat je niet aan iedereen
kan vragen of ze hun mond willen houden, word jij continu geprikkeld
wat zorgt dat het teveel wordt en je je gaat afsluiten om rust te vinden.
Het heeft hier dus ook te maken met het hebben van controle. Maar
aangezien je een menigte niet kunt beheren krijg je het gevoel dat je
de controle verliest.
Wat zouden ze willen doen maar doen ze nu nog niet?
-Creatief bezig zijn
-Yoga/mediteren
-Wandelen
-Bewust even niets doen
Wat hieraan opvalt is dat ze dus juist prikkels opzoeken om rustig te
worden. Dit zegt iets over hun verslaving aan prikkels. Ze zijn de
dagelijkse prikkels zo gewend dat de activiteiten die juist worden
aangeraden om te ontspannen niet worden uitgevoerd omdat ze te
weinig prikkelen en dus geen gelukzalig gevoel geven.
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Conceptideeën
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Ontwerp criteria
Om mijn ontwerp criteria te bepalen heb ik van al
mijn concepten de plus en minpunten
opgeschreven. Ook heb ik ze onderverdeeld in
twee groepen: de concepten die meer gericht
waren op een speculatief design en concepten die
een oplossing voor mijn probleem konden zijn.
Om te kijken waar mijn Proof of Concept aan moet
voldoen heb ik alle pluspunten op een rijtje gezet.
Zo krijg ik inzicht in wat ik er goed aan vind en
waar het dus volgens mij aan moet voldoen.
Het zet je aan het denken
Het speelt in op je gevoel
Het is tegenstrijdig
Het is gedurfd
Het is anders
Het is een simpele manier om een boodschap
over te brengen
Het geeft een andere kijk op hoe je prikkels
kunt waarnemen
Het is nieuw/ innovatief
Het is een beleving (zintuigelijk)
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Aanvullende deskresearch

Op dit punt kwam ik
erachter dat een speculatief
design wellicht beter bij
mijn onderzoek zou passen
dan een oplossing voor het
probleem. Dit omdat het
begrip overprikkeling zoveel
verschillende factoren
omvat, dat ik niet “zomaar
even” overprikkeling kan
oplossen of voorkomen. Dan
zou ik al snel uitkomen bij
een tool waar je rustiger van
wordt of waarbij jij je als
individu moet aanpassen
om rustiger te worden en
dat wilde ik niet. Ook het
bepalen van een doelgroep
bij een oplossend ontwerp
vond ik erg lastig, omdat je
te maken hebt met zoveel
verschillende typen mensen
die last kunnen hebben van
overprikkeling waar je niet
allemaal rekening mee kunt
houden. Het voelde even als
een doodlopend eind.
Daarom heb ik een nieuwe
blik geworpen op mijn
probleem,

waarnaar ik het volgende
heb geformuleerd:
De prikkels die wij
gedurende de dag ervaren,
kunnen we niet allemaal
meteen verwerken in ons
lichaam. Dit komt omdat de
prikkels in onze huidige
digitale maatschappij zich
blijven opstapelen. Ze zijn
zelfs al sinds de jaren tachtig
vervijfvoudigd. Ons lichaam
kan al deze nieuwe prikkels
nog niet zo snel verwerken,
we hebben gewoon langer
de tijd nodig om aan deze
nieuwe dosis prikkels te
wennen. Het gevolg hiervan
is dat we tijdelijk gedeeltes
van deze prikkels opslaan in
ons zenuwstelsel en
hersenen. Dit betekent dat
we dus altijd met prikkels in
ons lijf rondlopen. Ons
zenuwstelsel en brein raakt
hiervan “oververhit” en zo
ontstaat (zelfs chronische-)
overprikkeling. (bijlage 1)

Ik wist inmiddels dat een
oplossing bedenken voor
overprikkeling niet haalbaar
was. Ik wilde dat mensen
gingen nadenken en dat er
een gesprek zou ontstaan
over wat deze prikkels met
ons lichaam doen. Ik gaf
mijzelf twee keuzes:
1. Wil ik laten zien wat deze
prikkels met ons doen als we
ze blijven toestaan?
2. Of wil ik laten zien hoe de
huidige maatschappij eruit
kan zien als we niet langer
verslaafd zijn aan prikkels?

.

.
.
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Aanvullende deskresearch

Ik besloot nog wat extra informatie op
te zoeken wat deze opties mij konden
opleveren. Ik stuitte op de comic van
Stuart MC Millen [12] en zo ontdekte ik
het fenomeen “supernormale prikkels”.
Iets wat super goed paste bij wat ik
wilde overbrengen en wat ik in de kern
wil bereiken met mijn project.
Super Stimuli
Nederlands etholoog Niko Tinbergen
ontdekte het fenomeen door dieren te
bestuderen. De supernormale prikkels
zijn prikkels die we krijgen van alle
oneindige technologische
mogelijkheden om ons heen. Ons brein
probeert deze oneindige
mogelijkheden te verwerken, maar
Tinbergens ontdekte dat ons instinct
geen grenzen kent, waardoor onze
instinctieve reactie wordt bepaald door
alle onrealistische stimuli die
technologie met zich meebrengt. De
technologie zorgt ervoor dat ons brein
meteen voorzien wordt van een
oplossing of verbetering waardoor er
ook meteen dopamine wordt
aangemaakt en we meteen reageren
op de technologische ontwikkelingen,
zonder ons brein te laten werken
vanuit ons instinct. [1]
.

En hoewel onze technologieën en
bevolkingsdichtheid in zo’n korte tijd
verbazingwekkende veranderingen hebben
ondergaan, heeft de evolutie geen kans gehad om
dit tempo bij te houden. Onze hersenen zijn
hetzelfde als onze voorouders van jagers en
verzamelaars. [12]
De comic van Stuart MC Millen omvatte precies wat
ik al langere tijd probeerde te formuleren. Vanaf het
eerste moment ben ik al gefascineerd op hoe wij
met prikkels omgaan en wat dit met ons lichaam
doet. Maar in plaats van het bedenken van een
tijdelijke oplossing of spreekwoordelijke pleister
voor het probleem, wilde ik impact maken met wat
ik zo fascinerend vind. Dus formuleerde ik mijn
definitieve hoofdvraag:

.

"Hoe kan ik aandacht vragen voor wat super
stimuli voor impact hebben gehad op ons
natuurlijke instinct, zodat er een gesprek
ontstaat en hierover wordt nagedacht?"
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Voorbeelden super stimuli
Doordat ons brein dus door super
stimuli meteen voorzien wordt van een
oplossing of verbetering, wordt er
meteen dopamine aangemaakt. En
door de oneindige mogelijkheden van
technologie kunnen wij geen genoeg
krijgen van dit geluk hormoon. We zijn
eraan verslaafd geraakt en streven
continu naar meer.
En de technologie speelt hier slim op in.
Zo wordt voedsel speciaal ontwikkeld
om aantrekkelijker te zijn dan zijn
natuurlijke tegenhangers. En doordat
het continu gepromoot wordt, gaan
mensen het ook vaker consumeren. Zo
is het probleem met junkfood dat het
een " superstimulerende " versie is van
een natuurlijke beloning die we geacht
worden na te streven. [13]
Maar ook televisiekijken is een continue
super stimuli. Er wordt steeds vaker tv
gekeken om van stemming te
veranderen , maar het geluk dat we
hiervan krijgen is slechts tijdelijk en
daardoor willen we steeds meer en
langer tv kijken. [14]

En toch wel de meest controversiële van
alle moderne stimuli is pornografie. Het
is beschreven als verraderlijk van aard
omdat het de anders normale activiteit
van seks zou kunnen verstoren. Porno is
in verband gebracht met veranderende
seksuele voorkeuren, en sommigen
beweren dat porno een " oneindige "
voorraad dopamine kan opwekken.
(YourBrainOnPorn)
Degenen die waarschuwen voor het
verslavende karakter van porno
benadrukken altijd dat het geen
seksuele verslaving is, maar een
technologische.
En ook alle andere vormen van
entertainment die internet biedt, en het
feit dat informatie altijd een klik
verwijderd is, kan (door overmatig
gebruik) leiden tot een afname van
conceptueel en kritisch denken. [15]
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Concept
idee
Hier heb ik het volgende
conceptidee bij bedacht: een
bril waarmee je naar
verschillende filters kunt kijken.
Elke filter staat symbool voor
een verschillende super stimuli
die door de jaren heen zijn
ontstaan. Met de bril worden
deze super stimuli pas
zichtbaar. Er kan zelf worden
bepaald hoeveel prikkels je wilt
zien door simpel weg filters toe
te voegen of weg te nemen.
Hierdoor kan je zelf het
contrast bepalen in de
hoeveelheid super stimuli door
de jaren heen.
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excursie
Om inspiratie op te doen voor
mijn concept ben ik naar het
museum Prehistorisch Dorp in
Eindhoven geweest. Het
openluchtmuseum is een
product van experimentele
archeologie. Hierbij worden
archeologische theorieën in de
praktijk getest. Zo worden er
prehistorische ijzerovens na
gebouwd en ook echt gebruikt
om ijzer uit te winnen. Op deze
manier krijg je een idee hoe dit
vroeger ging. Ook zijn alle
gebouwen in het museum tot
stand gekomen met de kennis
van nu en met de
gereedschappen en materialen
van toen. Er zijn acteurs
aanwezig die zich voordoen als
bewoners van het dorp. Zo krijg
je een nog beter beeld hoe ze
vroeger leefden.

Voor mijn onderzoek richtte ik
mij op transities die door de
jaren zijn ontstaan als gevolg
van nieuwe kennis en
uitvindingen. Zo werden er
vroeger rookovens gebruikt om
voedsel te roken zodat het
langer houdbaar was. Terwijl
wij daar vandaag de dag
koelkasten voor gebruiken. Of
zo werd en vroeger gebouwd
met leem, houten spijkers en
flexibel hout als touw. Terwijl
wij daar nu hele andere
technieken voor gebruiken
zoals beton en verschillende
machines.
Zie bijlage 9 voor mijn
uitgebreide verslag
Door de excursie kreeg ik
inspiratie voor nog twee
concept ideeën:
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Concept
In combinatie met het eerdere conceptidee
met de bril en de excursie heb ik mijn final
concept bedacht: Stimuli through the
looking glass
Ik wil een visueel verhaal vertellen waar je
met verschillende brillen naar kunt kijken.
Elke bril vertegenwoordigd een kleur die
overeenkomen met de kleuren die je in het
verhaal ziet. Het idee is dat elke kleur een
andere vorm van super stimuli laat zien.

Stimuli through the looking glass

Dus concreet: er is één hoofd verhaal in het
zwart en er lopen verschillende verhalen
overheen in andere kleuren. De bril die jij op
hebt bepaald welk verhaal je volgt. Uiteraard
kan de gebruiker ervoor kiezen om alle brillen
eens op te zetten en zelf te bepalen welke
super stimuli hij/zij wil zien. Dit maakt het ook
meteen interactief in plaats van een plat
verhaal.
Dit concept staat dus ook nog open voor
verschillende verhaallijnen. Ik zou
bijvoorbeeld een verhaal kunnen maken dat
gefocust is op voedsel transities en een
verhaal dat het internet representeert.
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Proof of Concept
Waarom een visueel verhaal?

Maar hoe zorg je ervoor dat je ervoor dat je niet alle
kleuren tegelijk ziet? Nou daar wil ik speciaal
filterpapier voor gebruiken. En dit is hoe dat er dan uit
komt te zien:

Ik heb mijn idee van de bril voorgelegd bij
verschillende mensen om eens te pijlen of ze
begrepen wat de bedoeling was. En het bleek dat
er nogal wat uitleg voor nodig was om te
begrijpen dat het gaat om super stimuli dat ons
natuurlijk mens-zijn heeft beïnvloed. Wel kreeg ik
terug dat ze het een ontzettend interessant
onderwerp vonden en er ontstond zelfs al een
paar keer een gesprek. Dus daarmee was het
doel van een gesprek starten al behaald. Maar ik
dacht na over hoe ik het concept zo kon maken
dat het vrijwel meteen duidelijk is dat het gaat
om transities van super stimuli. En ik dacht terug
aan de comic van MC Millen. De comic was zo
sterk en bondig zonder dat het een heel
ingewikkelde uitwerking had. En ik dacht dat dat
ook wel eens voor mijn idee zou kunnen werken.
Daarnaast ben ik totaal niet handig met techniek
en wel met schrijven, knutselen en tekenen. Dus
dat is ook een rede waarom dit beter bij mij als
ontwerper past.
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Conclusie
Kan ik speculatief ontwerp maken waardoor er een
gesprek kan ontstaan over de impact van super
stimuli?
Ja dat kan ik! Dit kan bereikt worden door het
interactief “lezen” van mijn visuele verhaal. Het is
gebleken dat men open staat om over super stimuli
in gesprek te gaan. En ik denk door op een luchtige,
simpele en interactieve manier te ontwerpen, mijn
doel behaald kan worden.

Aanbevelingen
Doordat ik vrij laat in mijn onderzoek op mijn definitieve hoofdvraag
ben gekomen, heb ik niet de tijd gehad om grondig te testen op de
gevolgen van super stimuli in de praktijk. Wanneer ik dit in onderzoek
zou kunnen vervolgen en meer tijd had gehad had ik dit zeker
gedaan. Ondanks dat streef ik ernaar om mijn concept tot een high-fi
eindproduct te maken. Ik denk dat ik dit kan behalen als ik mijn
verhaal professioneel laat drukken zodat het de kwaliteit heeft van
een afstudeerwaardig eindontwerp. Het wordt even puzzelen hoe ik
dat exact ga doen met de verschillende kleuren en brillen, maar ik
ben ervan overtuigd dat het mij gaat lukken!
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Bijlage 1
De eigenschap hoogsensitiviteit is voor het eerst beschreven door Elaine Aron, maar ook andere onderzoekers zijn tot de conclusie gekomen dat er
verschillen zijn tussen manieren waarop mensen reageren op nieuwe situaties en in welke mate ze worden beïnvloed door hun omgeving.
Hoogsensitieve mensen zijn zeer gevoelig voor de omgeving waarin zij zich bevinden. Hoogsensitiviteit is een eigenschap die zich kenmerkt door een
grote gevoeligheid voor stimuli, het diepgaand verwerken daarvan en het intens reageren erop.
Het is niet mogelijk om één hoogsensitiviteitsgen aan te wijzen, want er is altijd sprake van een samenspel van meerdere genen en de omgeving. De
mate waarin HSP tot uiting komt kan beïnvloed worden door de omgeving. Dit betekent dat sommige genen pas tot uiting komen in een bepaalde
omgeving. Veel tegenslag kan HSP-eigenschappen triggeren die niet naar voren waren gekomen als je voorspoed had gekend. (trauma)
DRD4- Gen
Dit gen bepaald hoe goed dopamine doorgegeven wordt in het brein. Deze neurotransmitter speelt een rol bij aandacht, beloning en motivatie. HSP-ers
hebben 7 herhalingen van dit gen waardoor er slechter dopamine wordt doorgegeven. Dit draagt bij aan een verhoogde omgevingssensitiviteit.
5-HTTLPR-Gen
Dit gen speel teen rol in het vervoer van serotonine. Door die stof kunnen neuronen met elkaar communiceren. Serotonine heeft invloed op geheugen,
slaap, emoties, aandacht en sociaal gedrag. HSP-ers kunnen serotonine minder goed in het brein opnemen. Dit heeft effect op de mate van
omgevingssensitiviteit.
Als de eigenschap hoogsensitiviteit niet goed begrepen wordt, zullen ook dagelijkse problemen die hoogsensitieve mensen ervaren mogelijk verkeerd
geïnterpreteerd worden. Als er bijvoorbeeld grote veranderingen plaatsvinden in je dagelijkse routine kan dit zorgen voor dagelijkse overprikkeling. Dit is
een gevolg van onbalans tussen het aantal te verwerken prikkels en de beschikbare verwerkingscapaciteit. Door overprikkeling ontstaan vaak klachten
als woedeaanvallen en huilbuien, maar ook terugtrekken uit sociaal contact, mentale problemen zoals verminderd concentratievermogen en fysieke
klachten zoals hoofdpijn.
Het hoogsensitieve brein
De werking van het hoogsensitieve brein zijn door Esther Bergsma onderverdeeld in drie hoofdonderdelen: het opmerken van, het verwerken van en het
reageren op informatie uit de omgeving. Het hoogsensitieve brein merkt in de eerste plaats meer stimuli op. Dat betreft drie categorieën: waarneming
via de zintuigen, het bemerken van emotionele signalen en het opmerken van nuances in een omgeving.
Fysieke stimuli zijn bijvoorbeeld de geluiden van muziek, felle lichten, verschillende smaken en geuren van een gerecht.Ten tweede worden emotionele
stimuli sterker opgemerkt
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.Zo voelen HSP vaak de gemoedstoestand van anderen aan. Tot slot registreer het hoogsensitieve brein subtiele details die anderen ontgaan.
Na het opmerken volgt het verwerken. Het hoogsensitieve brein verwerkt de gesignaleerde stimuli diepgaand. Zo nemen HSP-ers een moment om alles
af te wegen en nemen ze de situatie op voordat ze handelen. Ook combineren ze de huidige situatie met informatie uit eerdere ervaringen. Tijdens die
stop om informatie te verwerken alvorens tot actie over te gaan, spelen vooral sociale overwegingen een rol. Hoe voelt iedereen zich in deze situatie,
heersen er spanningen, voorzie ik conflicten etc. Je analyseert hiermee de risico’s en kansen van de situatie.
Na het opmerken en verwerken van informatie volgt de reactie. Deze blijkt te verschillen tussen hoogsensitieve mensen en niet-hoogsensitieve mensen.
Hoogsensitieve mensen ervaren in dezelfde situatie intensere emoties en raken hierdoor uitgeput. Ook ervaren hoogsensitieve mensen een hoger
niveau van stress na eenzelfde taak.
Na de reactie ontstaat zelfreflectie. Het hoogsensitieve brein overdenkt de eigen rol in de nieuw ontstane situatie: heb ik de juiste actie genomen, wat
had ik anders kunnen doen, waar kon het beter? Het lang nadenken hierover kan leiden tot piekergedachtes die op zijn beurt weer zorgen voor
overbelasting.
Fysieke prikkels
De meest voorkomende fysieke gevoeligheid is geluid is gebleken uit een onderzoek onder 700 HSP kinderen. Harde geluiden kunnen ervoor zorgen dat
een HSP zich niet meer kan concentreren of leveren dusdanig ongemak op dat hij of zij de ruimte moet verlaten. Het tweede meest gevoelige zintuig is
de huid. Zo zijn kledingmerkjes, strakke kleding, sieraden en parfums storend voor HSP. Onder tastzin valt ook de pijnwaarneming. Ongeveer de helft
van de hoogsensitieve kinderen zegt gevoelig te zijn voor pijn.
Waarneming van sensorische informatie
Onderzoeker Winnie Dunn bracht in kaart hoe mensen sensorische stimuli (prikkels die je met je zintuigen waarneemt) verwerken. Zij maakt
onderscheid tussen een lage en een hoge neurologische drempel om prikkels waar te nemen. Een hoge drempel verbindt ze aan habituatie (als de
receptorcellen in het lichaam de prikkel minder intens waarnemen) en een lage drempel aan sensitisatie (neuronen zijn gevoeliger voor prikkels).
Daarnaast wordt er onderscheid gemaakt naar de strategie om prikkels op te zoeken of te vermijden. Zo ontstaan er vier categorieën.
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Low registration / Toeschouwer: Deze mensen krijgen prikkels (te) laat binnen. Ze missen daardoor soms informatie. Ze zijn passief in hun strategie. Ze
hebben het vaak nodig om aangeraakt en heel direct aangesproken te worden om de aandacht te houden.
Sensory sensitivity/ Sensor: Deze mensen merken veel op en raken daar makkelijk door overprikkeld, waardoor ze prikkelbaar, veeleisend of boos
kunnen worden.
Sensation-seeking/ Zoeker: Deze mensen registreren weinig prikkels, maar zoeken ze op om toch plezier te halen uit het ervaren ervan. Ze willen
bijvoorbeeld alles aanraken, of ze maken voortdurend geluid tijdens werk of spel.
Sensation avoiding / Vermijder: deze mensen mijden het liefst prikkels waar ze gevoelig voor zijn. Ze ervaren veel en dat reguleren ze door stimuli uit de
weg te gaan. Ze blijven bijvoorbeeld weg van drukke feesten, willen niet in zand spelen of weigeren bepaald voedsel.
Hoogsensitieve mensen horen niet automatisch in de categorie van de sensorische gevoeligheid, waarbij veel wordt waargenomen en een passieve
strategie wordt gehanteerd. Hoogsensitieve mensen kunnen namelijk ook de strategie hebben om prikkels te vermijden. Er zijn zelf hoogsensitieve
mensen die prikkels opzoeken.
Belangrijk om te weten is dan ook dat er door de terminologie van Dunn verwarring kan ontstaan over wat hoogsensitiviteit is. In haar definitie zijn
mensen met een sterke sensorische gevoeligheid de mensen die veel stimuli opmerken en daar overprikkeld door kunnen raken. Het is waar dat vrijwel
alle hoogsensitieve mensen met minstens één zintuig scherp waarnemen en overprikkeling is hun zeker niet vreemd, maar de definitie van
hoogsensitiviteit is breder dan alleen sensorische gevoeligheid. Intense verwerking van informatie is een kernonderdeel van hoogsensitiviteit en daar
zegt Dunn niets over. Bovendien verschillen hoogsensitieve mensen in de manier waarop zij omgaan met sensaties. Hoogsensitieve mensen bevinden
zich daarom niet per definitie in het kwadrant sensorische gevoeligheid.
Emotionele Prikkels
Er zijn sterke aanwijzingen dat HSP-informatie over de gevoelstoestand van de ander sterker waarnemen. Vrijwel alle hoogsensitieve mensen geven via
zelfrapportage aan dat zij gevoelig zijn voor de stemming van een ander.
Spiegelneuronen kunnen dit aspect van hoogsensitiviteit verklaren. Deze neuronen worden als je een persoon iets ziet doen op dezelfde manier actief
als wanneer je het zelf zou doen.Iemand anders zien huilen, activeert dezelfde gebieden als wanneer je zelf zou huilen. Via een onzichtbare verbinding
wordt er informatie uitgewisseld tussen twee breinen: een zogenoemde neurale wifi. (Bergsma, 2016)
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Bij hoogsensitieve mensen zijn de hersengebieden met spiegelneuronen vaker en sterker geactiveerd. Uit onderzoek blijkt dat al deze gebieden in
bepaalde situaties sterker geactiveerd worden bij hoogsensitieve mensen. De TJP is een hersengebied waar zich veel spiegelneuronen bevinden en is
specifiek betrokken bij cognitieve empathie (het begrijpen van de situatie van de ander). Uit dit onderzoek blijkt dat dit hersengebied altijd geactiveerd is
bij het verwerken van emotionele informatie.(Bianca Acevedo 2014)
Een in ander onderzoek werd gekeken naar de relatie tussen sensory-processing sensitivity (hoogsensitiviteit) en emotionele reactiviteit. Hierbij werden
de reacties van 9 hoogsensitieve en 11 niet hoogsensitieve studentes op emotie-oproepende foto’s onderzocht. De foto’s hadden een positieve,
negatieve of neutrale lading. Ze toonden bijvoorbeeld cupcakes, lachende mensen, een paraplu, een vlieg op een taart of vervuild water. Het brein van
de studentes werd gescand terwijl ze naar de foto’s keken.Daarna gaven ze aan hoe sterk de emotie was die ze ervoeren en hoeveel spanning het beeld
bij hen opriep. Uit de resultaten bleek dat hoogsensitieve mensen bij positieve afbeeldingen intensere emoties ervoeren dan niet- hoogsensitieve
mensen. Ook bleek dat hoogsensitieve mensen een nog sterkere reactie hebben op positieve foto’s dan op negatieve foto’s. (Jadzia Jagiellowicz 2012,
2014)
Hoogsensitieve mensen voelen dus waarschijnlijk zo mee met de emoties van anderen doordat de hersengebieden met spiegelneuronen sterker
geactiveerd worden.
Details waarnemen
De gemiddelde mens is veranderingsblind, dat wil zeggen dat je veranderingen die je niet verwacht niet opmerkt. Hoogsensitieve mensen zien die kleine
veranderingen wel. Ze zijn beter in staat de kleinste details op te merken. In een ander onderzoek van Jadzia Jagiellowicz uit 2011 werden 16 studenten
gevraagd om naar 16 zwart-wit foto’s te kijken en de verschillen aan te wijzen met de bewerkte foto die erna werd getoond. Het bleek dat hoogsensitieve
mensen meer tijd nodig hadden om kleine verschillen op te merken. Tijdens dat proces van het opsporen van kleine verschillen bleken bij
hoogsensitieve mensen de visuele aandachtsgebieden sterker geactiveerd te zijn dan bij niet-hoogsensitieve mensen.
Uit een ander onderzoek bleek wel dat HSP visuele informatie accurater en sneller konden verwerken.Dat was een onderzoek waarbij 89 studenten van
120 plaatjes moesten aangeven of er een letter T op te zien was met verschillende afleidende letters L. Uit dit onderzoek bleek dat hoogsensitieve
mensen significant minder fouten maken in de taak en dat zij opvallend genoeg ook aanzienlijk sneller reageerden. (Friederike Gerstenberg, 2012)
Dit is in tegenspraak met het hierboven genoemde onderzoek van Jadzia Jagiellowicz, maar dat komt wellicht doordat haar gebruikte afbeeldingen
gecompliceerder waren.
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Eenzelfde effect werd gevonden door onderzoekers in 2006. Zij onderzocht of mensen met verschillende 5-HTTLPR-varianten anders scoren op taken. Er
zijn drie varianten van het gen: s/s,s/l en l/l. de eerste variant hebben hoogsensitieve mensen vaker. In het onderzoek moesten deelnemers aangeven of
zij een R of een F zagen op de normale manier of in spiegelbeeld. Ook hier kon het symbool in verschillende posities staan. De hoogsensitieve mensen
waren veel accurater in deze opdracht.Dit resultaat bevestigt dat HSP hun aandacht beter richten en daardoor accurater reageren op visuele taken dan
niet-hoogsensitieve mensen. ( Roiser, Rogers, Cook en Sahakian, 2006)
Gedragsremmend systeem
Iemand die eerst observeert voordat het deelneemt, laat zogenoemd ‘geremd gedrag zien’. Gray introduceerde het begrip Behavioral Inhibition System
(BIS). Dit systeem produceert volgens hem alerte aandacht en een pauze in activiteit (remming) zodat conflicterende informatie verwerkt kan worden.
Het Behavioral Activation System (BAS) is gericht op het vervullen van behoeftes en de drang om ergens op af te gaan. (Mc Naughton en Gray, 2000) Als
er sprake is van een dreiging, treedt een derde systeem in werking: fight,flight or freeze. Daarmee wordt onderscheid gemaakt tussen geremd gedrag
en een stressreactie.
Elaine Aron werkt met de hypothese dat dit BIS het onderliggende mechanisme is van hoogsensitiviteit. Hoogsensitieve mensen hebben een sterk
gedragsremmend systeem. Ze nemen een pauze om informatie te verwerken, ook wel het stop-en-checksysteem genoemd. Maar dat betekent niet dat
hoogsensitieve mensen altijd geremd zijn. ze zijn dat vooral in nieuwe situaties of situaties waarin de belangen opeens veranderd zijn. sommige
hoogsensitieve mensen hebben ook een sterk gedragsactiverend systeem. In hun gedrag lijken zij helemaal niet terughoudens. Ze stappen graag op
nieuwe situaties af en lijken voor de buitenwereld ondernemend. Deze groep hoogsensitieve mensen heeft beide systemen. Ze ondernemen snel actie,
maar analyseren de informatie uit de omgeving ook in de paar seconden voor ze deelnemen. Zij hebben, in tegenstelling tot mensen die alleen een sterk
BAS hebben, weinig ongelukjes en maken minder fouten. (Aron 2012) Deze groep wordt vaak HSS (High Sensation Seeker) genoemd. (Marvin Zuckerman
1979)
Een andere aanwijzing dat hoogsensitieve mensen informatie diepgaand verwerken is dat uit breinonderzoeken blijkt dat hoogsensitieve mensen
vergeleken met niet-hoogsensitieve mensen meer hersengebieden tegelijkertijd inschakelen bij het verrichten van een taak. Dat betekent dat de
informatie met veel meer hersengebieden wordt verwerkt, er dus meer verschillende analysebewerkingen op plaatsvinden en dat er een grotere
connectiviteit in het brein is. Dat wordt ondersteund door de sterkere activering van het default-mode-netwerk (DMN). Bij alle emotietaken, maar ook bij
het verwerken van niet-emotionele informatie, is het DMN actiever bij hoogsensitieve mensen. Dit DMN is een gebied dat actief is als er geen taak
verricht hoeft te worden en het brein afdwaalt, denk aan het terughalen van herinneringen of zich verplaatsen in een ander.Bij hoogsensitieve mensen
blijft dit gebied dus actief tijdens het verwerken van informatie. Dat betekent mogelijk dat informatie op verschillende niveaus tegelijkertijd geanalyseerd
wordt. (Acevedo 2014,2017)
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Het groter geheel
Tijdens het verwerken en analyseren van informatie maakt het brein van hoogsensitieve mensen verbinding met wat al bekend is uit eerdere ervaringen.
Zolang er niet voldoende betekenis gegeven kan worden aan de binnenkomende informatie, blijft het brein zoeken. Bij hoogsensitieve kinderen is dit
zichtbaar als zij het doel van een opdracht niet begrijpen. Ze hebben te weinig handvatten om goed te begrijpen wat de nieuwe informatie betekent.
Zonder die informatie kunnen ze niet beginnen met de opdrachten. Ze blokkeren, blijven voor zich uit kijken, of stellen vragen totdat ze die context wel
helder hebben. Deze manier van denken zorgt er ook voor dat ze verbanden leggen die anderen niet zien. Ze zien patronen die je als volwassene
kunnen verrassen. (Bergsma 2016)
Sensorische integratie
Het brein stuurt lichaamsprocessen aan en ontvangt informatie vanuit het lichaam. Het zintuig dat die informatie uit het lichaam waarneemt, heet
interoceptie. De ene persoon interoceptieve signalen sterk en de ander nauwelijks. Ongevoeligheid voor interoceptieve signalen kan leiden tot
problemen als chronische pijn en angst, eet- en seksuele stoornissen. Daarnaast heeft interoceptie een relatie met onder andere emotieregulatie,
empathie, zelfbewustzijn en besluitvorming. (Ceunen, Vlaeyen en Van Diest, 2016)
Er lijkt een belangrijk onderscheid te zijn tussen positieve en negatieve emoties tussen HSP met een goede en HSP met een slechte jeugd. Positieve
emoties activeren delen van het brein sterker bij hoogsensitieve mensen dan bij niet hoogsensitieve mensen. Dit zou kunnen betekenen dat zij bij
positieve emoties beter in staat zijn af te stemmen op de eigen lichaamssignalen. Ze ervaren wat de situatie met hen doet en schakelen de juiste
lichaamsprocessen in. Dit zou kunnen verklaren waarom hoogsensitieve mensen zo kunnen meegenieten van het geluk van anderen.Hoogsensitieve
mensen met een goede jeugd lijken hier nog beter toe in staat te zijn, bij het is de insula nog sterker geactiveerd.
Besluitvorming in het brein
De dorsolaterale prefontale cortex (DLPFC) regelt cognitieve processen van een hogere orde, zoals besluitvorming, complexe taken en executieve
functies. Uit een onderzoek waarbij deelnemers een besluitvormingsspel speelden, bleek dat dit hersengebied actief wordt als iemand besluit of hij een
bepaalde actie wel of niet wil uitvoeren. Het hersengebied is vooral actief bij acties die als eerlijk worden ervaren en minder bij egoïstische acties.
Hoogsensitieve mensen worden sterker geactiveerd om iets te doen dat goed is voor de ander. (Knoch 2006, Ward 2017)
Hoogsensitieve mensen zijn dus waarschijnlijk meer gericht op de risico’s bij het nemen van een beslissing dan niet-hoogsensitieve mensen. Dat kan
geconcludeerd worden uit het onderzoek van He waaruit blijkt dat mensen met het s/s genototype van het 5-HTTLPR gen risicomijdend zijn. (He 2010)
Dit wordt ondersteund door onderzoek waarin te zien is dat hersengebieden die betrokken zijn bij besluitvorming bij HSP sterker geactiveerd zijn bij het
verwerken van emotionele informatie dan bij niet-hoogsensitieve mensen.
Er is echter meer onderzoek nodig naar het verschil tussen hoogsensitieve en niet-hoogsensitieve mensen ten aanzien van het inschatten van risico’s en
kansen en het nemen van beslissingen.
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Rekening houden met sociale context
Uit breinonderzoek blijkt dat hoogsensitieve mensen vaker en intensiever rekening houden met de sociale context. Het lijkt zelfs een automatisme te zijn
van het hoogsensitieve brein: in elke situatie wordt aandacht besteed aan hoe de eigen reacties zullen worden ontvangen in de sociale context.
In de eerste plaats blijkt dat deze sterke activering afkomstig is van de anterior cingulate cortex (ACC). De relatie tussen de ACC en sociale uitsluiting is
onderzocht met het zogenoemde cyberballspel. In dit spel gooien mensen in een computerspel een bal naar elkaar. De computer is zo geprogrammeerd
dat de deelnemer na een tijdje de bal niet meer krijgt. Dit verhoogt het subjectieve niveau van stress. Hoe meer stress mensen hiervan ervaren, hoe
sterker hun ACC geactiveerd is. Het hoogsensitieve brein schat de consequenties voor de sociale situaties in en het lichaam wordt daar mede door
beïnvloed. (Ward 2017, Eisenberger 2003)
Een tweede hersengebied dat van belang is voor het rekening houden met de sociale context is de mediale prefrontale cortex. Deze hersenkwab is een
belangrijk deel van het sociale brein en helpt ons na te denken over onszelf in relatie tot de ander. Bij negatieve beelden raken gebieden van deze
hersenkwab sterker geactiveerd en gaan HSP zich sneller vergelijken met anderen.
Dan hebben we de insula. Dit deel van de hersenen blijkt sterker geactiveerd te zijn bij hoogsensitieve mensen als zij positieve emoties ervaren. Dit is
een belangrijk gebied als het gaat om zelf-ander-perceptie en emotioneel bewustzijn. Daarnaast is de insula betrokken bij empathische processen, zoals
het voelen van pijn van de ander of het innemen van het perspectief van de ander.
Het laatste hersengebied dat sterker geactiveerd is bij hoogsensitieve menen is het spiegelneuronengebied. De spiegelneuronen leveren informatie over
het gemoed van de ander, waarmee de sociale check meer inkleuring krijgt. De temporo-parietal junction (TPJ) is een belangrijk gebied voor het
zogenoemde mentalizen. Dit proces wordt ook wel theory of mind genoemd en betekent dat je de positie van de ander kunt begrijpen. Het is de
cognitieve kant van inlevingsvermogen, je kunnen verplaatsen in de belevingswereld van de ander. Bij de meeste mensen is de TPJ vooral actief als ze
zich verplaatsen in een vreemde. Als ze zich verplaatsen in een geliefde worden met name de ACC en insula geactiveerd. Bij hoogsensitieve mensen lijkt
dit onderscheid niet zo sterk te zijn. als zij kijken naar hun blije partner wordt naast de ACC en de Insula, ook de TPJ sterk geactiveerd en andersom
wordt de insula geactiveerd als ze kijken naar vrolijke vreemden.

Kortom: In sociale situaties leven hoogsensitieve mensen zich sterk in de ander in en gebruiken ze daarbij alle boven genoemde sociale hersengebieden.
Ze verzamelen op die manier veel informatie over de sociale context. Over de positie van henzelf ten opzichte van de ander, over mogelijke sociale
fouten en over de gemeenschappelijke ervaring.
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Stress
Stress ontstaat als de eisen uit je omgeving groter zijn dan wat je denkt aan te kunnen. Als je iets waarneemt dat je vermogen om ermee om te gaat te
boven lijkt te gaan, geeft je lichaam een signaal af aan de hypothalamus. Dit breingebied activeert zowel de HPA-as als het SAM-systeem.
De HPA-as (hypothalamus-pituitary-adrenal axis) produceert het stresshormoon cortisol. Het zorgt er voor dat er energie in het lichaam wordt
vrijgemaakt zodat de stresshormonen adrenaline en noradrenaline hun werk kunnen doen. Cortisol maakt die energie onder andere vrij door eiwitten in
spieren af te breken en door het immuunsysteem en de spijsvertering op een laag pitje te zetten. Al deze vrijgekomen energie is nodig om te kunnen
reageren op de bedreiging die je voelt.
Het SAM-systeem (sympathetic-adrenal medullary system) is een snelle verbinding tussen de hypothalamus, bijniermerk en het autonoom zenuwstelsel.
De hypothalamus geeft een signaal aan het sympathische deel van het autonoom zenuwstelsel, dat via de zenuwbanen het bijniermerg stimuleert tot de
afgifte van adrenaline en noradrenaline. Deze stresshormonen helpen je te reageren op waargenomen bedreigingen. Ze maken je lichaam klaar voor
actie door de ademhaling en hartslag te versnellen, de bloeddruk te verhogen, de pupillen te vergroten en je te laten transpireren.
Als er continu stresshormonen in het lichaam aanwezig zijn komen je lichamelijke systemen niet meer in de ruststand en blijft er energie onttrokken
worden aan spieren, immuunsysteem en spijsvertering. Een langdurige hoge hoeveelheid cortisol heeft effect op het reguleren van onze emoties,
geheugen en ons vermogen om te relativeren.
Bij chronische stress wordt de hippocampus kleiner en is de amygdala, die emotionele kleur geeft aan herinneringen sterker geactiveerd. Daardoor
ervaar je gebeurtenissen intenser. Je kunt gebeurtenissen moeilijk relativeren en bent snel emotioneel. Hierdoor ervaar je situaties sneller als stressvol
en blijft er chronisch stress.
Het hoogsensitieve brein registreert meer stimuli en heeft meer energie nodig om die te verwerken. Daarnaast is het alert op verwachtingen van
anderen en op het voorkomen van fouten. Het signaleert met andere woorden veel concrete stressoren en creëert tevens een stroom aan stressoren.
Daardoor wordt het stresssysteem van hoogsensitieve mensen vaker ingeschakeld. (Lisa Feldman)
Sociale stressoren hebben een groot effect op hoogsensitieve mensen. Hun stressreactie is sterker dan bij niet hoogsensitieve mensen. Als de sociale
omgeving ondersteunend is, kunnen HSP prima omgaan met stressvolle gebeurtenissen. Maar als de sociale situatie afwijzend is, ondervinden HSP daar
veel effect van. De effecten worden nog eens versterkt doordat sociale stress ontstekingen in het lichaam doet toenemen, terwijl die ontstekingen
vervolgens ook weer de gevoeligheid voor sociale bedreigingen laten stijgen. Dit is voor HSP dubbel lastig. Zij vinden echte verbinding heel belangrijk en
hun brein is er zeer geschikt voor. Ze hebben een groot inlevingsvermogen en zijn sterk gericht op sociale samenhang. Tegelijkertijd maken deze
talenten hun gevoeligheid voor sociale afwijzing groter en kan hun grote inlevingsvermogen belemmeren dat ze zelf hun kwetsbaarheden delen.

Bijlage 2

Bijlage 3
1.Begin vandaag nog aan een social-media-vrije-dag of dagen. Zet je
telefoon vaker even uit.
2.Laat 1 avond in de week de TV uit en ga iets creatiefs doen of spreek
met inspirerende mensen af.
3.Lees een periode geen krant en kijk geen journaal.
4.Maak tijd vrij om in je eentje een lange wandeling te maken.
5.Zet de wifi uit als je hem niet gebruikt, doe dat altijd in de nacht.
6.Knuffel dieren, hiermee maak je hormonen aan die je ontladen,
vooral katten kunnen dit goed van nature.
7.Gebruik een verloren half uurtje eens om je bewust te vervelen, doe
eens niets.
8.Plan tijd in om te mediteren, 2×5 minuten per dag is al genoeg.
9.Als je in een drukke ruimte bent, zorg dat je je langs de zijkant
bevindt.
10.Zorg ervoor dat je op tijd naar bed gaat en voldoende nachtrust
krijgt, hierdoor kun je overdag meer aan.
11.Let op dat je geen voeding eet, wat vulling is, of pepmiddelen zoals
suiker/koffie als je al overprikkeld bent, kies bewuster.
12.Zonder je even af, ga even naar buiten als je dat nodig hebt; een
paar minuten kan al veel uitmaken.
13.Ruim op en gooi weg, orde in je omgeving zorgt voor orde in je
hoofd.
14.Doe het avondprogramma van het energieprogramma.
15.Ga douchen, maak ook je haren nat, hiermee pik je veel energie op.
Of als douchen niet mogelijk is, laat (warm) water stromen over je
onderarmen en polsen.
16.Probeer in huis een plekje te creëren waar je je ongestoord terug
kunt trekken. En ga daar op zo’n moment naartoe, totdat je je rustig
voelt.
17.Ga op bed liggen en doe een bodyscan om je lichaam bewust te
laten ontspannen.
18.Ga naar buiten, de natuur in, en wandel of ren net zo lang tot je je
rustig voelt.

19.Mocht het lukken, dan helpt slapen ook. Daarna voel je je een stuk
beter. Er zijn echter maar weinig mensen die op zo’n moment in slaap
kunnen komen.
20.In de tuin werken, handen in de aarde.
21.Boek/tijdschrift lezen op een plaats waar je alleen bent.
22.Ademhalingsoefeningen/yoga.
23.Blaas alle energie die je van anderen hebt opgepikt op.
24.Als je in de mogelijkheid bent, laat je masseren. Dit helpt ook enorm
als je allerlei “vage” klachten hebt, waar geen directe oorzaak voor
gevonden wordt.
25.In een warm bad met zeezout zitten/liggen, zorgt er ook voor dat je
je energetisch kunt ontladen, ook van elektrosmog.
26.Probeer je nieuwe situatie te accepteren en probeer er ondanks
alles iets van te maken.
27. Ga naar je huisarts om je problemen te bespreken en vraag om een
dubbele afspraak, zodat je meer tijd hebt.
28. Vermijd stress en leer omgaan met je gevoel voor tijdsdruk. Plan
voldoende ruimte in voor je activiteiten.
29. Ontmoet mensen in een rustige plaats, bijvoorbeeld bij je thuis of in
een bibliotheek.
30. Als je weet wat je eigen beperkingen zijn, kan het je helpen om
ermee om te gaan. Je kunt dan ook duidelijker uitleggen aan een ander
wat jou helpt.
31. Maak bespreekbaar in je eigen omgeving hoe je je voelt. Het is voor
mensen bijna niet voor te stellen wat het is om last te hebben van
overprikkeling.
32. Zoek steun bij lotgenoten.
33. Zorg dat je de dingen die voor jou belangrijk zijn (goede vrienden of
familie zien, persoonlijke hygiëne of sport onderhouden) toch blijft
doen, maar creëer genoeg rust ervoor en erna.

BRON 10 en 11

Bijlage 4

Bijlage 5
Resultaat 1:
1. Op welke plekken ben je dit weekend geweest? (liefst met foto)
- Zaterdagochtend bij mijn oma op de koffie
-Vrijdag-, zaterdag-, en zondagavond op het werk (all you can eat restaurant, en mag hier geen foto's maken als ik aan het werk ben)
2. Geef per plek aan hoe gevoelig jij was voor je omgeving. (Hoe gestressd/prikkelbaar voelde jij je?)Een score van 1 tot hoogstens 10
- Bij oma: 2, niet zo, heel rustig en netjes huis en we waren maar met 4 personen
- Thuis: 4, de nieuwe buurman is het huis aan het verbouwen dus veel boorgeluiden etc.
- Op het werk: 7-9, erg druk en er gebeurt heel veel, op mindere momenten ga ik op de automatische piloot, op de erge momenten zijn er gillende en
rennende kinderen.
3. Kies de plek met de hoogste score en schrijf hiervan op wat je hebt waargenomen. (zien, horen en voelen) Dit mag in elke vorm; tekenen, een
verhaaltje of gewoon opschrijven wat in je opkomt. HOE GEDETAILLEERDER HOE BETER!
Op het werk:
Ik hoor: de bonnetjes apparaten printen, overal mensen praten en moet opletten of ze het tegen mij hebben, flesjes drinken opengemaakt worden,
collega's met wie ik moet overleggen en naar moet luisteren, de plaat/wok waar eten op ligt te pruttelen/spetteren, de muziek op de achtergrond, de
afzuigkap. Gillende/schreeuwende kinderen, mensen die ineens harder praten of lachen, het slagroomapparaat, de voordeur die hard achter mensen
dichtklapt, het omroepen van nummertjes en bestellingen. Mensen die hard op kroepoek gaan zitten knagen met de mond open, mijn Chinese collega's
die met hun mond open gaan zitten smakken bij het eten. Het koffiezetapparaat, het koffiebonen maalding (weet even niet hoe het heet), de heet
waterspuit voor de thee, de melkopschuimer die werkt met stoom en heel veel herrie maakt van zichzelf, het luik wat open en dicht gaat als er gerechten
of door het 2e luik vuile borden gaan en het gekletter van deze vuile (en schone) borden.
Ik zie: de bar waar dienbladen worden gevuld, de plaat/ wok/ frituur/ sushibar/ het "luik" waar borden worden gevuld, borden die ik moet afruimen,
mensen die naar me zwaaien met vragen, mensen die binnen komen, mensen die willen afrekenen en vertrekken, mensen bij de afhaal die mee willen
kijken in het restaurant, hoe vies de tablets worden in het verloop van de avond, de planning voor de avond, de bezorgers die steeds weer langslopen,
mensen die naar de afhaal lopen via de restaurant ingang, meiden van de sushi die bestellingen naar de afhaal brengen. Rondrennende kinderen, en
mensen die op en neer lopen naar het toilet of de toetjesbar, hoe ver de toetjesbar leeg is en of ik hem al bij moet vullen.
Ik voel: de hitte die van de keuken af komt, de benauwde lucht die in het restaurant hangt van alle mensen, mijn dienblad dat hoe langer hoe zwaarder
word, saus aan mijn handen als ik hier weer eens in vast pak, koude en warme glazen/borden bij het uitserveren
(En ik ruik een mix van knoflook, vis en luchtjes van mensen)

Bijlage 5
Resultaat 2:
1. Op welke plekken ben je dit weekend geweest? (liefst met foto)
Zaterdag:
- @Werk
- @Vriendin thuis
- @Verjaardag van een vriend
- @Thuis
Zondag:
- @Terras op de havermarkt
- @Thuis
2. Geef per plek aan hoe gevoelig jij was voor je omgeving. (Hoe gestressd/prikkelbaar voelde jij je?)Een score van 1 tot hoogstens 10
Werk: 6
Vriendin: 2
Verjaardag: 6
Thuis: 1
Terras: 2
3. Kies de plek met de hoogste score en schrijf hiervan op wat je hebt waargenomen. (zien, horen en voelen) Dit mag in elke vorm; tekenen, een
verhaaltje of gewoon opschrijven wat in je opkomt. HOE GEDETAILLEERDER HOE BETER!
@werk: het was een erg drukke dag op werk. Door omstandigheden stonden we maar met zn 2en ipv met zn 3en, wat ervoor zorgde dat we het nog
drukker hadden. Ik voelde vooral veel stress op de momenten dat mensen aan het wachten waren tot ik klaar was met een klant. Tussendoor werd al
telkens gevraagd “kan je mij ook helpen?” terwijl ik al met 2 klanten bezig was. Daarbij stond er ook een band naast de winkel. Het geluid was zó hard,
dat ik me niet meer kon focussen. In de winkel stond ook onze eigen muziek aan en je hoorde mensen praten.
Na een tijdje heb ik een paar deuren dicht gedaan, zodat we de band wat minder hard hoorde en heb ik onze eigen muziek maar uit gezet.
De muziek van de band was vooral storend, omdat ik niet van de muziek houdt en ik er geen invloed op uit kon oefenen.

Bijlage 5
Resultaat 3:
Vrijdag
Bus station: op een bankje even ontluchten van school veel mensen om me heel dus trek me terug op een bankje waar niemand zit
In de bus zoek ik dan juist weer de prikkels op en focus me op de gesprekken die gevoerd worden
Hoe meer je op prikkels gaat letten hoe meer ze binnen komen Kom thuis en schrik van een blikje wat op de grondige ligt een schel geluid waar ik op dat
komen even niet tegen kan Station heb last van de wind een prikkel die ik niet kan weg nemen en dan komt ie extra hard binnen
In de trein probeer ik bij te komen van de drukke dag en speel ik een spelletje op me iPad om zo ff aan iets anders te denken dan school en het
aankomende weekend. vrijdag avond thuis bij me ouders thuis moet ik bijkomen van een hele dag school het naar huis rijzen en wetende dat ik de
volgende dag een drukke dag heb. Zoek ik de rust op en wordt het een avondje voor de tv. Toch zit me hoofd bij school en werk ik daar nog een paar
uurtjes aan voor de tv.
Zaterdag
Frisbee toernooi met alleen maar studenten
Nieuwe mensen, nieuwe plek en niet weten wat je te wachten staat. In het begin kan je goed de prikkels aan en neem je ze beter tot je op. Ik voelde me
die dag door me hooikoorts niet heel lekker. Dus ik trekte me op sommige momenten even terug. Niet dat dat goed kan op z’n festival maar we hadden
als groep ons eigen plekje waar ze ons verzamelde.
Ik merk op een gegeven moment dat ik niet meer op me plek ben. Teveel mensen, de harde muziek en het niet meer op me plek zijn. Besluit ik toch
eerder naar huis te gaan. Thuis was ik helemaal gesloopt, de dag erna ook. Hoe meer ik prikkels wil vermeiden hoe meer het er zijn.
Roze olifant idee.
Zondag
Zondag moest ik echt bijkomen en heb ik geen prikkels opgezocht.
Eigenlijk heel de dag op de bank gelegen en Videoland gekeken. En s’avonds nog aan school gewerkt. Ik wilde eigenlijk heel de dag aan school zitten
maar ik merkte dat ik hier s’avonds pas aan kon zitten.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Bus
Studenten huis
Trein
Ouderlijk huis
Studenten huis van vrienden
Frisbee toernooi

score 8
score 6
score 7
score 5
score 8
score 10

Vooral veel mensen, veel muziek, veel prikkels, licht, geur, anderen mensen die iets van je vragen, mensen die iets van je vinden en een niet
vertrouwelijke omgeving.
Daarbij voelde ik mijzelf niet al te lekker waardoor ik mezelf terug wilde trekken maar op dat moment niet ging. Dan sluit je je af van de groep en creëer
je je eigen bubbel.

Bijlage 5
Resultaat 4:
Roosendaal: 6/10
Bagels & Beans: 2/10
Rosada Outlet: 7/10
Willemstad: 5/10
Het Wapen van Willemstad: 3.5/10 Thuis: 1/10
Rosada Outlet: Al op de heenweg kom je veel auto’s tegen, zeker met het zoeken van een plekje in de parkeergarage. Door een aparte invoegstrook
moet je extra goed opletten voor je medebestuurder. Hierdoor kwamen we bijna in een botsing doordat een bestuurder ons bijna geen voorrang
verleende. Dit was heel even stressvol maar ik kan zoiets snel parkeren en verder gaan. Als je het terrein op loopt, is het vaak druk. Er lopen veel mensen
om je heen, vaak ook tegen de richting in. Er zijn sinds COVID-19 pijlen op de grond gezet om een looprichting aan te geven, alleen veel mensen volgen
deze niet. Daarnaast heb ik altijd een hekel als iemand voor me loopt en niet doorloopt. Ik ervaar hier dan niet zozeer stress maar eerder irritatie. Ik
zoek mede met die reden dan ook minder drukke straten of paden op om doorheen te lopen. Als het echt te druk is, dan haalt dat het plezier van
winkelen er ook van af. Dat was het dit weekend gelukkig niet. Als dat wel zo was dan hadden we waarschijnlijk eerder naar huis gegaan. De winkels zijn
redelijk druk, als je dan wilt zoeken of iets wilt passen moet je om mensen heen lopen. Door COVID-19 is er ook een aangepast systeem voor passen in
een aantal winkels. Als er dan gevraagd wordt of je gericht voor iets komt terwijl je gewoon even wilt rondkijken kan dat frustratie opwekken. Ook als alle
werknemers bezig zijn en je wilt iets vragen, dan heb ik niet zo’n zin om er een te storen. Ik ben dan eerder geneigd het product weer terug te leggen en
verder te gaan kijken. Dan kom ik nog weleens terug als het minder druk is. Ik vind het belangrijk om bij het winkelen gewoon op mijn gemak te zijn
zodat we tijd hebben voor elkaar. Als het te druk is dan voel ik me te gehaast. Verder zie je op het terrein van Rosada best veel. Het is een soort klein
dorpje met allerlei winkeltjes en kraampjes met eten. Verder is er qua geluid niet veel, behalve de menigte zelf. Dit weekend was het niet stil maar ook
niet superdruk. Redelijk naar verwachting.

Bijlage 6
Hoe wat waar meetmoment
1. Hoe voelde jij vandaag? Rustig------------------------------------gestressd. Geef met een pijltje op de lijn aan waar jouw gevoel zat vandaag.
2. Wat zorgde ervoor dat jij je zo voelde vandaag? Waarom was je vandaag rustig of gestressd?
3. Waar was je vandaag dat ervoor zorgde dat je je zo voelde?
(Heb je het kleurboekje al eens gepakt? Probeer eens een moment te pakken om hier gebruik van te maken)

Opdracht 1 Tekenen
Kies een moment uit van de afgelopen dagen met een omgeving waar te veel prikkels waren.
Teken/schets hoe dit moment voor jou eruitzag.
Hulpvraag: Welke elementen zorgde ervoor dat de omgeving voor jou te hectisch was?
Opdracht 2 Card Sorting
·Schrijf op elke strookje een prikkel, denk hierbij aan prikkels die jij de afgelopen dagen hebt ervaren die je nu te binnen schieten.
·Leg de strookjes nu van boven naar beneden onder elkaar. Wat bovenaan ligt is voor jou de vervelendste prikkel en wat onderaan ligt is voor jou het
minst vervelend.
·Nummer ze vervolgens van 1 tot 10 zodat ik weet wat jouw volgorde was. Dus wat boven aanligt is nummer 1 en wat onderaan ligt nummer 10.
Opdracht 3 Dobbelspel
In de box zit een sjabloon waarmee je een dobbelsteen kunt vouwen. Stel dat deze dobbelsteen jouw tool is die bepaald wat jij moet doen om te
ontspannen, wat zou jij er dan opzetten? Ik wil je vragen om op elk vlak (elke zijde) van de dobbelsteen een activiteit te tekenen die jij zelf zou willen
doen om te ontspannen.
Let op! Drie activiteiten moeten eens iets totaal anders zijn dan wat je normaal al doet om te ontspannen.
Bonus opdracht: Kleuren
Is het jou gelukt om in het kleurboekje te tekenen?
Zo ja, vond je dit prettig? En waarom?
Zo nee, als ik jou dan vertel dat dit een bewezen methode is om te ontspannen zou je dan in het vervolg bereidt zijn het eens te proberen?

Bijlage 7
Resultaten van de 4 respondenten
Gemiddeld stresslevel maandag : 7/9
De respondenten gaven aan stress te hebben voor hun school en komende deadlines. Ook viel op dat ze naast school en hun thuis nergens anders zijn
geweest. Ook had iemand een bewust gesprek gevoerd over de voortgang op school waar een hoop emoties bij kwamen kijken. Daarnaast werden de
openbare plekken als het openbaar vervoer en de Ikea als stressvol ervaren omdat hier veel geluid was en mensen vooral met hunzelf bezig zijn.
Gemiddeld stresslevel dinsdag: 4/9
Vandaag vonden 3/4 respondenten een rustige dag.Iemand moest heel de dag werken en had daardoor veel stress in combinatie met deadlines van
school waar niet aan gewerkt kon worden. Het gesprek over de voortgang leverde helderheid op en gaf daarom een hoop rust. Ook was dit een dag
waar veel met elkaar gesproken werd wat ervoor zorgde dat zaken rondom de deadlines helderder werden. Dus plannen en helderheid zorgde ervoor
dat vandaag een rustige dag was.
Gemiddeld stresslevel woensdag: 3/9
Vandaag was het Koningsdag en hebben de respondenten afstand genomen van hun school om even te genieten. Ze ervaarde de omgeving als druk,
maar konden toch het geluk vinden in het lekkere weer en de koningsdag sfeer. Het zorgde ervoor dat school even minder opspeelde. Ook werd er door
2 respondenten gewerkt en ervaarde dat als druk maar niet vervelend.

Opdracht 1: Tekenen
·
Er is een bushalte getekend waarbij heel veel mensen te zien zijn. De respondent heeft muziek opstaan via haar oortjes en zit op het bankje. De
lange intensieve dag op school zorgde ervoor dat de prikkels van de pratende mensen bij het bushokje extra hard binnenkwamen. Hier speelde lichte
irritatie.
·
Iemand heeft een werksituatie getekend met mensen om zich heen die veel van de respondent vroegen. De omgevingsgeluiden in combinatie met
de directe vragen zorgde voor een hectische situatie.
·
Iemand heeft, na wat toelichting te hebben gevraagd, de situatie bij de Ikea getekend waarbij de hoeveelheid lampen en verschillende soorten licht
zorgde voor een moment van overprikkeling. Ze kon de diversiteit niet filteren en wilde meteen weg uit de situatie.
·
Er is een lege treinwagon getekend waar de zon door het raam schijnt. Het was rustig in de trein en er kon eigen muziek geluisterd worden zonder
afleiding van anderen.

Bijlage 7
Opdracht 2: Card Sorting
Bij deze opdracht moesten er 10 prikkels worden opgeschreven en gesorteerd worden op intensiteit. 1 was het hoogste en 10 het laagste.
De prikkels die zijn opgeschreven:
Gedachtes, geluid, mening van anderen, social media, tijd, andere mensen om me heen, geur, warmte, licht, iets zien bewegen, gepraat om me heen,
luide mensen, jeuk, geluiden van apparaten, geluiden van buiten, dorst, sterke geuren, notificaties, kleding die vervelend voelt, veel verschillende
geluiden, veel mensen die door elkaar heen praten, veel verschillend licht, iets dat aan de handen plakt, rennende en gillende kinderen, sterke geur,
iemand die te veel praat, rommelig huis,veel mensen om mij heen, emoties, nieuwe mensen ontmoeten, social media, alle indrukken die je op een dag
ziet, pijn, de stem in je hoofd.
Hiervan waren deze met de hoogste prioriteit:
Veel verschillende geluiden, gedachtes, iets zien bewegen en veel mensen om mij heen.
Opdracht 3: Dobbelsteen
Bij deze opdracht moesten de zijdes van een dobbelsteen ingevuld worden. Deze stonden symbool voor hetgeen dat je zou willen doen om te
ontspannen. Er zijn zes zijdes waarvan er drie iets moesten zijn dat je normaal niet zo snel zou doen om te ontspannen.
Het volgende is ingevuld:
Sporten/yoga, Wandelen, Slapen, Film kijken, In bad of een lange douche, Creatief bezig zijn, Door het bos wandelen, Youtube of serie kijken, Mountain
biken, Helemaal niks doen, Creatief bezig zijn, naaien of digitaal tekenen, Een ander helpen/ vrijwilligers werk, Tekenen, Gamen, Boek lezen, Wandelen,
Zingen, in bad, feesten met vrienden, massage, sporten, vakantie, yoga/mediteren.
Bonus opdracht: kleurboekje
3/4 van de respondenten gaf aan niet de tijd te hebben genomen om te kleuren in het kleurboekje. Dit omdat ze het te druk hadden en er geen tijd aan
wilde verspillen.

Bijlage 8

Bijlage 8

Bijlage 9
Het dorp is een ware reis door de tijd, met de focus op overblijfselen die ze hebben opgegraven in Nederland. De volgende tijdperken kom je tegen: Tijd
van jagers & verzamelaars, Tijd van de eerste boeren, Inheems-Romeinse tijd, Tijd van Franken & Vikingen, Tijd van handel & steden en de Tachtigjarige
Oorlog. Hier heb ik een samenvatting van geschreven.
Tijd van jagers en verzamelaars:
De mensen wonen in zeer eenvoudige hutten en trekken achter kuddes wilde dieren aan. Ze verzamelen knollen en noten en vangen vis in rivieren en
jagen op wild in de bossen. Naar mate de tijd verstrijkt wordt het klimaat zachter en dit zorgt ervoor dat het wild steeds langer op dezelfde plekken blijft.
Daardoor is er minder noodzaak om voortdurend rond te trekken voor vers voedsel. Er ontstaan basiskampen en seizoen kampen, waardoor er nog
maar een kleine groep mensen hoeft rond te trekken om voorraden aan te vullen. De hond wordt gedomesticeerd en helpt tijdens de jacht. Ook worden
kano’s gebruikt om vis te vangen en gemakkelijker naar andere kampen te trekken. De kano is niets meer dan een lange uitgeholde boomstam met
behulp van bijlen van een gewei en vuursteen. Fuiken om mee te vissen zijn gemaakt van buigzame takken. En speren zijn gemaakt van bot en gewei
met een harpoenhaak. Botte pijlen worden tijdens de jacht gebruikt om zo het vlees niet te doorboren en schoner te houden. Van leer maakte ze
beschutting, kleding en schoeisel.
Tijd van de eerste boeren:
In deze tijd gaat met voor het eerst metaal gebruiken. IJzer zit in de grond in de vorm van ijzeroer, een soort steen. Er worden speciale ovens gemaakt
van leem om het ijzer in te winnen. Dit doen ze door een oxide toe te voegen, in dit geval houtskool. Na een lang verbrandingsproces blijft enkel het ijzer
uit de steen over. De boeren leven met grote gezinnen en hun dieren samen in een huis met woon- en staldeel. De dieren worden gebruikt voor vlees en
secundaire producten als melk en wol. Ook worden er voor het eerst akkers beplant. Het zogeheten Celtic-field-systeem. Daarbij wordt grond opgedeeld
in kleine vierkante percelen die wisselend bebouwd worden om de grond zo vruchtbaar mogelijk te houden. Hierdoor kunnen de mensen langere tijd in
hetzelfde gebied blijven wonen en ontstaan er steeds grotere samenlevingen/beschavingen. Er ontstaan boerenerven, bestaande uit een hoofdgebouw
met werkschuren, veekralen en spiekers (opslag voor graan)
Inheems-Romeinse Tijd:
Deze tijd staat bekend om veel strijd waarbij de Romeinen steeds verder naar het Noorden trekken om land te veroveren. De Romeinen mengen zich
met andere gemeenschappen van andere landen. De Rijn vormt na vele pogingen tot verovering tot de noordgrens van het Romeinse Rijk. Hier worden
verschillende legerplaatsen en wachttorens aangelegd. Naast deze kampementen ontstaan er kampdorpen waarin handelaars neerstrijken die soldaten
voorzien van persoonlijke spullen. De lokale boeren profiteren van de aanwezigheid van het Romeinse leger. Er ontstaan grote boerenbedrijven waar
lokale bewoners werkzaam zijn. Rookovens worden gebruikt om het voedsel in te roken waardoor het langer houdbaar is. Ook zijn er verschillende
Romeinse luxeproducten geïmporteerd, zoals vaatwerk van brons en glas, kippen, wijn, olijfolie en kruiden. Zo ontstaan er langzaam steden omringt
door een wegennet die de steden met elkaar verbindt.
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Tijd van de Franken en Vikingen:
Nadat de Romeinen zich uit onze streek terugtrokken, stortten de handelsnetwerken in. De achtergebleven mensen vielen terug op oude gewoontes en
gingen voor zichzelf zorgen. Aan het einde van dit tijdperk hebben Frankische koningen uit Duitsland inmiddels het gebied in Nederland geclaimd en
hebben hun vertrouwelingen tot leenman benoemd. Deze leenmannen regeren over kleine stukken land waar zij ondergeschikte boeren voor zich lieten
werken. En de opbrengt van het land gaat naar de koning. Dit is hoe het leenstelsel is ontstaan. De lokale boeren moeten steeds harder werken en de
grond raakt snel uitgeput. Er ontstaat sociale ongelijkheid en de armoede neemt toe. Hoe meer grond men bezitten hoe meer macht men had, zo
ontstaan vrije boeren en adel. Gewone boeren in Nederland vechten in het leger, gewapend met een korte speer en een simpel rond schild. De
Frankische legers vechten met lange lansen en vliegervormige schilden en dragen een helm op hun hoofd, Dit zijn de voorlopers van de adellijke ridders.
Tijd van handel en steden:
De late middeleeuwen worden gekenmerkt door het feit dat de indeling van het leenstelsel vervaagt, omdat iedereen onderworpen is aan de macht van
de kerk. De beheerders van abdijen eigenen zich goederen en rechten toe. Deze “heerlijke rechten” vormen de basis voor lokale machtsuitoefening. Het
verschil tussen arm en rijk neemt toe, net als het verschil tussen stad en platteland. De groei van de bevolking, doordat mensen langere tijd met velen
op eenzelfde plek leefden, zorgde voor toename in landbouwgrond. De boeren spelen hierop in en specialiseren zich in de teelt van handelsgewassen
zoals rogge, vlas, gerst, hop en in het houden van schapen. Ze woonden in grote bootvormige woonstalboederijen met daarnaast een schuur en
waterput. Het omliggende erf is afgebakend door een greppel of palissade. Akkers worden voor het eerst bemest om de arme zandgronden terug
vruchtbaar te krijgen. De stedenbouw wordt gekenmerkt door veranderingen om de veiligheid te waarborgen. Men gaat over op steenbouw en ’s nachts
blijft het haardvuur branden. Mensen die in de stad wonen verdienen de kost met het uitvoeren van een ambacht. Er waren pottenbakkers,
meubelmakers, bierbrouwers, leerlooiers, bakkers en wevers die werkten in een ambachtshuis.
De Tachtigjarige Oorlog:
Protestante opstandelingen uit het Noorden vechten tegen Katholieke Spanjaarden die een groot deel van het huidige Nederland bezet hebben. Er is
een groot verschil tussen stad en platteland. In de stad woont men klein en buiten de stadswallen woont men ruim. Voor het eerst zien we stenen
boerderijen ontstaan met verdiepte stallen. Sinds de ontdekking van de Nieuwe Wereld (Noord- en Zuid-Amerika) zorgen nieuwe producten, agrarische
innovaties en toenemende welvaart voor een bijna onbeperkte groei in productie en handel. Er komen nieuwe producten ons land binnen zoals: tabak,
suiker, kalkoen, aardappel, maïs, tomaten, Oosterse specerijen, pepers, cacao, koffie en zwarte thee. Dit is het begin van de Gouden Eeuw. Door gebrek
aan communicatiemiddelen krijgen de mensen buiten de stadswallen maar weinig mee van wat er binnen die muren gebeurt. Zij brengen vooral tijd
door met hun gezin, ambacht, de seizoenen en belastingen die betaald moeten worden.
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