
 ijn naam is Marc en ik ben 42. Ik  
 neem je graag mee in mijn zoektocht  
 naar mezelf. We zijn allemaal uniek.  
 Toch vermoed ik dat er raakvlakken  
 zijn met jouw ervaringen en wie weet  
 met jouw zoektocht. Mijn pad liep van
 ADHD via HSP naar HSS. Een mooie  
 reis met vele inzichten en kracht.

Tekst: Marc van Hamersveld

Ik kwam zes weken te vroeg ter wereld, waardoor ik 
direct met een ontwikkelachterstand begon. Ik kon 
niet goed meekomen in het reguliere onderwijs en 
belandde op het speciaal onderwijs. Tot mijn 13e 
zat ik op scholen voor NMLK en LOM-onderwijs. 
Daar voelde ik mij veilig, maar ik werd cognitief 
onvoldoende uitgedaagd. Vanwege mijn ontwik-
kelachterstand bleef ik nog een extra jaartje in de 

M
veilige omgeving van het basisonderwijs, om wat 
extra weerbaarheid op te bouwen. 

Onveilig
Op mijn 14e stroomde ik in op een reguliere mavo. 
Ik voelde me daar een éénling, omringd door leer-
lingen die wel regulier onderwijs hadden genoten. 
Het label LOM-kind knaagde aan mij en ik schaam-
de me voor mijn voorgeschiedenis. Vanuit deze 
schaamte voelde ik mij onveilig op school. Mijn 
overlevingsstrategie was het opgaan in de menigte, 
onzichtbaar worden voor anderen. Niet zijn wie ik 
was. Deze strategie vergde veel energie en had zijn 
weerslag op mijn leer-en concentratievermogen. 

Rusteloosheid
Naast een gevoel van onveiligheid had ik ook last 
van onderprikkeling, weet ik nu. Ook de mavo was 
voor mij qua leerniveau geen enkele uitdaging.  
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deze vaststelling. Een mengeling van gevoelens van 
erkenning en identificatie en tegelijkertijd opluch-
ting over de externe oplossing en sociale acceptatie.  

Hoewel de voorgeschreven medicatie geestelijke 
rust bracht, bleef de lichamelijke onrust. De inten-
siteit en frequentie van mijn paniekaanvallen nam 
toe in deze periode. Ik stopte dan met de medicatie, 
om de pillen weer te nemen op momenten waar 
de onzekerheid toenam maar zónder echte paniek. 
Achteraf gezien heeft de diagnose ADHD mijn zoek-
tocht naar mezelf gestart. Maar veel vragen bleven 
onbeantwoord, dus ik zocht verder. Tegen mijn 40e 
kwam ik hierdoor voor het eerst in aanraking met 
de term HSP (High Sensitive Person).

HSP
Twee jaar geleden, op mijn 40e, raakte ik in een 
burn-out, die mij anderhalf jaar aan huis gekluis-
terd hield. De gedwongen rust gaf mij inzicht in 
mijn lichamelijke veerkracht en het zelfgenezend 
vermogen hiervan. Mijn angstgevoelens – en fysieke 
uitingen daarvan- heb ik leren ontdekken en iden-
tificeren als raadgevers. Signalen die mij aansporen 
om in contact te komen met mijn gevoel. Een HSP-
coach heeft mij daarin bijgestaan en mij vertrouwd 
gemaakt met mijn lichamelijke spanningen. 

HSS
Met het toenemende zelfinzicht komt beetje bij 
beetje de innerlijke rust en zelfacceptatie. Toch 
blijft geestelijke onrust een hardnekkig verschijnsel, 
merk ik. Wat me herinnert aan mijn eerdere diagnose 
ADHD. Verklaart dat de onrust? Of speelt er iets 
totaal anders? Tijdens mijn verdere zoektocht kwam 
ik recent de term HSS (High Sensation Seeker) 
tegen, ook wel het broertje van HSP genoemd. HSS 
kenmerkt zich door de behoefte aan berusting en 
rust (prikkelarm) en de enorme drang naar vernieu-
wing en spanning (prikkelrijk). Met terugwerkende 
kracht begrijp ik nu de onrust en bewegelijkheid 
die ik tijdens mijn tienerjaren heb ervaren. Ik heb 
het contact met mijzelf nu hersteld en ik kan mijn 
gevoelens plaatsen en accepteren. 

Mr. Faalangst, Afwijzing en  
Perfectionisme
Het schrijven van dit verhaal was een zoektocht op 
zich. Een proces waarin ik oude bekenden van mij-
zelf tegenkwam die mij verhinderden te doen wat ik 
zo graag wilde: schrijven.  
Deze barrières heb ik neergezet als drie poortwach-
ters in deze blog: Mr. Faalangst, Mr. Afwijzing en 
Mr. Perfectionisme. Misschien voor jou ook geen 
onbekenden? 

Weldra  
stonden de 

stempels  
op papier
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Gevolg was een enorme rusteloos-
heid die een fysieke uitweg zocht, 
of ik wilde of niet. Zoals stoel 
schommelen, opstaan in de klas, 
pengetik en poppetjes tekenen. 
Consequentie van dit gedrag was 
dat ik verwijten naar mijn hoofd 
kreeg: dat ik niet oplette in de klas, 
activiteiten half afrondde en er 
mijn eigen werkwijze op nahield. 
De mavo heb ik uiteindelijk met di-
ploma op zak verlaten, maar zonder 
dat ik als mens tot bloei was geko-
men. En beladen met onzekerheid.

Een vervolgopleiding aan de Hotel-
school in Apeldoorn hield ik na 6 
maanden voor gezien. De compu-
terstudie in Zwolle daarna maakte 
ik ook niet af maar de praktijkge-
richte stage leverde mij wel een vast 
dienstverband op. Zo belandde ik 
op mijn twintigste in Amsterdam. 
Vastberaden om te slagen in de ICT-
branche, begon ik mijn carrière bij 
een consumentenhelpdesk. Het zou 
achteraf een (her)start betekenen, 
waarin ik zou opbloeien als persoon.

Flapuit en clown
Wat volgde was een periode waarin 
ik relatief onbevangen het leven 
leidde. Ik kwam in aanraking met 
nieuwe mensen, ontpopte mij tot 
een makkelijke prater en daarnaast 
een bijzondere verschijning in 
gezelschap. Mijn rol was de flapuit 
en de clown in de groep, tenminste 
dat was mijn overtuiging. Ik had 
daarmee een manier gevonden om 
geaccepteerd te worden binnen een 
groep, wat een veilige baken leek.

Deze rol voerde mij ongemerkt 
terug naar mijn tienerjaren. Toen 
de speelsheid die ik duidelijk wel in 
mij had er nooit mocht zijn, voor 
mijn gevoel. Het gaf mij daarom 
naast opwinding ook een gevoel 
van kwetsbaarheid, als ik mij begaf 

in groepen. Deze mengeling van 
gevoelens bracht mij van mijn 
stuk en ik ging mij meer en meer 
spiegelen aan mijn omgeving. De 
enige uitzonderingspositie was mijn 
ouderlijk huis, waar ik onbezonnen 
mijn kind-rol weer in kon nemen. 

Mijn vriendengroep was stabiel en 
daarvan hoefde ik ook geen gevaar 
te verwachten, maar stimulerend 
was deze omgeving allerminst. 
Hoewel ik mij sterk ontwikkelde 
als persoon en ik de wereld letter-
lijk aan het ontdekken was, bleef 
het oude mechanisme in stand: de 
overlevingsstrategie waarbij ik mij 
als een kameleon aanpaste aan mijn 
omgeving en uit schaamte voor mij-
zelf, mij verstopte voor de buiten-
wereld. Daarnaast werd ik me voor 
het eerst bewust van mijn schom-
melende gevoelswereld, waarbij één 
negatieve opmerking mijn eufori-
sche stemming kon ondermijnen. 

Innerlijke strijd
Zo rond mijn 30e en daarna nam de 
innerlijke onrust toe. Mijn gevoels-
wereld openbaarde zich en kwam in 
botsing met mijn overlevingsstra-
tegie. Ik was in het dagelijks leven 
sterk afhankelijk van anderen men-
sen, want zij gaven mij een voor-
beeld hoe te leven en te handelen. 
Deze afhankelijke houding zorgde 
voor innerlijke strijd, met angst- en 
paniekaanvallen tot gevolg – mijn 
lichaam gaf een signaal af.

Diagnose ADHD
In een periode van korte werkloos-
heid besloot ik om eindelijk eens 
iets te doen aan deze afhankelijk-
heid en het chronische gebrek aan 
zelfvertrouwen. Ik ging naar een 
psycholoog. Weldra stonden de 
stempels op papier: diagnose ADHD, 
met bijbehorende medicatie. Ik ver-
keerde in een staat van euforie na 

https://impulsenwoortblind.nl/nieuws/blogs/mijn-drie-poortwachters-mr-fail-mr-perfect-en-mr-rejection/

