
 

Lezing hoog sensitiviteit 
Hoog sensitieve kinderen pakken onderdrukte gevoelens op van mensen 
uit de omgeving. Ze zijn overgevoelig, snel afgeleid of maken een 
vroegwijze indruk. Soms hebben ze fantasievriendjes of waarnemingen 
die anderen niet hebben. Als ouder van een hoog sensitief kind doorloop 
je vaak lange trajecten, waarbij er geen medische verklaring wordt 
gevonden voor de klachten. Je kunt je dan onbegrepen voelen en niet 
weten hoe je met je kind moet omgaan. In de lezing wordt vanuit mijn 
visie uitgelegd wat hoog sensitiviteit is hoe je er mee kunt omgaan. 
  
Voor wie 
Voor ouders van kinderen van 0 tot circa 12 jaar.  
Informatie 

 Datum: donderdag 20 april 2017 
 Kosten: gratis 
 Plaats: Brinkhorst 24, Leusden 
 Tijd: 20:00-21:30 uur 

 
Helma Eijck 
Ik ben zelf hoog sensitief en heb twee hoog sensitieve kinderen. Als 
gevoelskind geboren heb ik een lange weg doorgemaakt naar mijn 
verstand en weer terug naar mijn gevoel. Ik heb veel affiniteit met 
kinderen en hun ouders omdat ik zelf heb ervaren hoe belangrijk de 
eerste levensfase is voor de rest van je leven.  
 
Ik heb een praktijk voor Natuurgeneeskundige Therapie en Lifecoaching, 
waarin ik sinds 2000 volwassenen en kinderen met veel voldoening 
behandel en begeleid. Daarnaast geef ik cursussen en opleidingen op het 
gebied van persoonlijke groei. Ik ben aangesloten bij de BATC. 
 
Wil je meer weten? 
Heb je nog vragen dan kun je me bellen of mailen. Je kunt ook de website 
bekijken.  
 
Ir Helma Eijck 
Tel: 033 - 8884089 
e-mail adres: info@almacorazon.nl 
website: http://www.almacorazon.nl 
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Hoog sensitiviteit 
Slaapt je kind slecht, heeft het onverklaarbare woede, verdriet of 

angsten? Is het overgevoelig, vroeg wijs of heeft het lichamelijke 

klachten zonder medische oorzaak? Mogelijk is je kind dan hoog 

sensitief. 

 

20 april 2017 
Lezing hoog sensitiviteit  

bij kinderen 
 

Wat heeft mijn kind? Onbegrepen klachten en 
hoog sensitiviteit 

http://www.almacorazon.nl/


 

Lezing hoog sensitiviteit 
Hoog sensitieve kinderen pakken onderdrukte gevoelens op van mensen 
uit de omgeving. Ze zijn overgevoelig, snel afgeleid of maken een 
vroegwijze indruk. Soms hebben ze fantasievriendjes of waarnemingen 
die anderen niet hebben. Als ouder van een hoog sensitief kind doorloop 
je vaak lange trajecten, waarbij er geen medische verklaring wordt 
gevonden voor de klachten. Je kunt je dan onbegrepen voelen en niet 
weten hoe je met je kind moet omgaan. In de lezing wordt uitgelegd wat 
hoog sensitiviteit is en hoe je er mee kunt omgaan. 
  
Voor wie 
Voor ouders van kinderen van 0 tot circa 12 jaar. 
 
Informatie 

 Datum: donderdag 6 oktober 2016 
 Kosten: gratis 
 Plaats: CJG Leusden, Mulderij  
 Tijd: 20:00-21:30 uur 

 
Helma Eijck 
Ik ben zelf hoog sensitief en heb twee hoog sensitieve kinderen. Als 
gevoelskind geboren heb ik een lange weg doorgemaakt naar mijn 
verstand en weer terug naar mijn gevoel. Ik heb veel affiniteit met 
kinderen en hun ouders omdat ik zelf heb ervaren hoe belangrijk de 
eerste levensfase is voor de rest van je leven.  
 
Ik heb een praktijk voor Natuurgeneeskundige Therapie en Lifecoaching, 
waarin ik sinds 2000 volwassenen en kinderen met veel voldoening 
behandel en begeleid. Daarnaast geef ik cursussen en opleidingen op het 
gebied van persoonlijke groei. Ik ben aangesloten bij de BATC. 
 
Wil je meer weten? 
Heb je nog vragen dan kun je me bellen of mailen. Je kunt ook de website 
bekijken.  
 
Ir Helma Eijck 
Tel: 033 - 8884089 
e-mail adres: info@almacorazon.nl 
website: http://www.almacorazon.nl 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

Hoog sensitiviteit 
Slaapt je kind slecht, heeft het onverklaarbare woede, verdriet of 

angsten? Is het overgevoelig, vroeg wijs of heeft het lichamelijke 

klachten zonder medische oorzaak? Mogelijk is je kind dan hoog 

sensitief. 

 

 

6 oktober 2016 
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Wat heeft mijn kind? Onbegrepen klachten en 

hoog sensitiviteit 

http://www.almacorazon.nl/

