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Voor mijn geliefde Hans
die mij omringde met liefde, geduld en vertrouwen.

niet meer lukte om aan betaald werk te komen. De strijd met
mijn werkgever en het UWV maakte, dat ik leefde tussen
hoop en vrees. Invullingen, aannames en conclusietrekkingen
door personen zonder kennis van hoogsensitiviteit kunnen van
invloed zijn op je gevoel van welbevinden en tot misdiagnoses
leiden. In mijn geval heeft het niet gehoord of gezien worden
door hen geleid tot zeer langdurig ziek zijn. Ik had van doen met
bedrijfsartsen, verzekeringsartsen, arbeidsdeskundigen en psychologen. Het was alsof deze mensen een andere taal spraken.
Mijn uitval werd een enorme uitdaging: hoe overeind te blijven
onder mensen die geen idee hadden wat hoogsensitief of hooggevoelig nu inhield. En omdat ik zelf ook niet begreep waarom
ik niet meer functioneerde in mijn werk, kon ik dat anderen ook
niet duidelijk maken. Ik kon alleen zeggen: ‘Ik doe wat ik kan of
het lukt mij niet meer.’
In die periode vond ik, na een lange tijd waarin mijn vertrouwen
in mensen zoekgeraakt was, ook weer vertrouwen door Hans, een
geweldige man die ik nog kende vanuit mijn tienerjaren. Mede
dankzij zijn support en liefde ontwikkelde ik nieuwe inzichten in
de moeilijkheden die ik ondervond. Hij was een goede sparringpartner die mij niet naar de mond praatte, maar mij veelal een
spiegel voorhield van hoe de reacties van instanties of anderen
op mij zouden kunnen zijn.
Wat ik met dit boek vooral wil laten zien is, dat diverse factoren van invloed kunnen zijn op ons gestel en functioneren
als hoogsensitief persoon. Zaken die nog niet wetenschappelijk
onderzocht zijn ten aanzien van hoogsensitiviteit, maar wel in
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zijn algemeenheid zoals de invloed van voeding, medicijnen, fijnstof of de luchtkwaliteit in je omgeving. De nadruk ligt nu met
name op de overprikkeling gerelateerd aan bijvoorbeeld prikkels
vanuit de omgeving terwijl een opeenstapeling van factoren
buiten beschouwing blijft.
Onder jullie zullen er lezers zijn die zich in het één wel en in
het ander niet herkennen. Wij mensen zijn unieke individuen,
wat het lichaam en de geest nodig heeft is maatwerk.
Ik heb gestreden om er te mogen zijn met mijn hooggevoeligheid
zonder dat hier nu een label op hoeft te worden geplakt wanneer
je niet helemaal volgens de regels kunt leven. Dat ik mag leven in
mijn eigen cadans en mezelf niet meer hoeft te verantwoorden
en te bewijzen naar mensen. Het is niet te doen en zeer vermoeiend om een binnenwereld onder woorden te brengen bij mensen
die dit niet begrijpen. Zij kunnen er ook niets mee. Ik heb lang
naar bevestiging en h erkenning bij mensen gezocht. Wat voor
mij nu belangrijk is, is dat het oké is om te zijn wie ik ben en waar
ik nu sta in mijn leven.
Veel hoogsensitieve personen ervaren zeer intense periodes
van persoonlijke groei in hun zoektocht om te ontdekken wie
zij zijn en wat ze komen doen in dit leven. Die periodes kunnen
eenzaam voelen en maken dat je aan jezelf gaat twijfelen, maar
weet dat er een kracht in je ligt die vaak pas ontdekt wordt wanneer je moeilijkheden moet doorleven.
- Jet Rood
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