
 

 

 
 

 
 
 

Hoogsensitiviteit  
Kortrijk, donderdag 15 december 2016  

 

 

Flauwekul en aanstellerij. Of in het beste geval: een modeterm. 

Dat is wat sommige mensen denken over hoogsensitiviteit. Die mensen hebben het bij het 

verkeerde eind volgens Elke Van Hoof. Hoogsensitiviteit is wel degelijk wetenschappelijk 

aangetoond, door tientallen onderzoekers. Alleen is de benaming vaak verschillend: sensory 

processing of negatief affect bijvoorbeeld. 

Hoogsensitieve mensen hebben sneller last van lawaai, zijn sneller emotioneel en hebben 

meer nood aan alleen-zijn. Toch kan het ook een gave zijn. Een gave waar je behoorlijk wat 

mee kunt bereiken – privé en professioneel – op voorwaarde dat je het op de goede manier 

aanwendt. Prof. dr. Elke Van Hoof gaat dieper in op dit kenmerk en geeft inzicht hoe je dit als 

talent kan inzetten. 

 
Prof. dr. Elke Van Hoof is professor Psychologie aan de Vrije Universiteit 

Brussel en voert onderzoek naar hoogsensitiviteit. Ze is coördinator van de 

opleiding HSP-coach aan de Vrije Universiteit Brussel. Deze opleiding geeft 

hulpverleners en zorgverstrekkers de nodige informatie om hun zorg af te 

stemmen op personen met hoogsensitiviteit. Elke voert ook onderzoek uit 

naar HSP in samenwerking met collega’s van andere universiteiten. 

 

PROGRAMMA 

19.30 uur  Welkomstwoord door Marc Calmeyn, voorzitter stuurgroep Psychologie & 

Pedagogische Wetenschappen van het Postuniversitair Centrum KU Leuven 

Campus Kulak Kortrijk 

19.35 uur  Voordracht door prof. dr. Elke Van Hoof, klinisch psycholoog en expert in 

Hoogsensitiviteit 

21.00 uur Vraagstelling 

21.30 uur  Afsluitend drankje 

 

PRAKTISCH 

Datum en plaats 

Donderdag 15 december 2016 om 19.30 uur 

Onthaal vanaf 18.30 uur 

KU Leuven Campus Kulak Kortrijk 

Ook te volgen via livestream of opname 

Inschrijven 

Schrijf in vóór 8 december 2016 via http://puc.kuleuven-kulak.be. De 

deelnameprijs is 25 EUR. 

U betaalt dit bedrag op rekening IBAN BE31 2850 2133 2955 van het 

Postuniversitair Centrum, met vermelding van “400/0013/21259 en naam 

deelnemer(s)”. 

Accreditering 

Erkenning is aangevraagd in rubriek 2 (Algemene geneeskunde). 

http://puc.kuleuven-kulak.be/

