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Vraaggesprek

Wie niet sterk is kan slim zijn
Hoogbegaafden in de psychiatrie

Allereerst, wat is hoogbegaafd –  en valt dat samen met 
hoog te paard?
‘De definitie is niet simpel en sluitend. Deskundigen zijn 
hierover nog in discussie maar dat hoeft in de praktijk 
geen probleem te zijn. Als grootste gemene deler zie ik het 
vermogen om veel informatie snel te verwerken en om 
ongewone oplossingen voor problemen te verzinnen. En er 
zijn meer manieren voor herkenning van hoogbegaafdheid 
dan het Intelligentie Quotiënt, waarbij men meestal de 
ondergrens bij 130 legt. Andere elementen kunnen er ook 
op wijzen dat iemand hoogbegaafd is, zoals creativiteit, 
ongewoon gevoel voor humor, snel praten, snelle 
besluitvaardigheid, diverse dingen tegelijk kunnen doen, en 
dergelijke. Maar niet iedereen bezit ál die eigenschappen; 
je kunt hoogbegaafd zijn maar chronisch besluiteloos, je 
kunt briljant zijn in rekenen of met computers of daarin 
juist onhandig. Ik ken iemand die zich niet hoog- maar 
scheefbegaafd noemt en dat beantwoordt tevens vraag over 
hoog te paard: er bestaat onder betrokkenen vaak meer gêne 
dan arrogantie over de betiteling ‘hoogbegaafd’. 
Wat valt er aan hoogbegaafden te coachen en wat heeft 
de geestelijke gezondheidszorg (GGz) daarmee te 
maken?
‘Hoogbegaafden komen nogal eens in sociaal opzicht in 
problemen. Niet doordat hun op dat punt allemaal iets 
mankeert. Maar ze voelen zich anders of worden als anders 
ervaren, bijvoorbeeld als ze keer op keer problemen sneller 
doorzien, hun grappen niet begrepen worden, ze taal beter 
beheersen, of ze zich vervelen op hun werk. Dan moeten 
ze het vaak anders aanpakken dan een ander om sociaal 
hun draai te vinden. Of ze hebben moeite met structureren 
doordat het in hun hoofd zo druk is, wat kan leiden tot 
een soort huishoudelijke onhandigheid. In die gevallen 
kan mijn begeleiding helpen. Min of meer toevallig ben 
ik indertijd in contact gekomen met mensen die een 
psychiatrische achtergrond hebben. Ik merkte later dat daar 
niet alleen hoogbegaafden tussen zitten maar ook dat de 

In een vorige Bolwerk maakten we melding 
van een soms miskende groep in de psychiatrie, 
de mensen die qua voorkomen buitengewoon 
‘normaal’ zijn (‘Aftershave en lippenstift’, Bolwerk 
25 blz.8). Voor een deel overlapt deze groep een 
andere, namelijk de ‘hoogbegaafden’. Ik laat me 
daarover wijzer maken door zelfstandig gevestigd 
coach Greet van den Berg, die in haar werk beide 
groepen meemaakt.

sociale positie van beide groepen op elkaar lijkt: het zijn 
mensen die ‘anders’ zijn en zich ‘anders’ voelen, en die 
door de manier waarop ze naar zichzelf kijken of waarop 
naar hen gekeken wordt in de marge van de maatschappij 
dreigen te geraken. Verder bezitten beide soorten 
mensen vaak een bovengemiddelde gevoeligheid voor 
bijvoorbeeld schoonheid maar ook voor onrecht, wat 
hun leven niet gemakkelijk maakt. Er bestaat ook wel een 
zekere overlap tussen kenmerken van hoogbegaafdheid en 
psychiatrische symptomen, zoals autistische trekken (met 
of zonder ‘aftershave en lippenstift’), perfectionisme, 
dwangmatigheid en angsten. Het maakt voor diagnose en 
behandeling verschil als de cliënt hoogbegaafd is. Maar 
hierover leren GGz-hulpverleners niets in hun opleiding. 
Voor hen verzorgen Ggz-psycholoog Pleun van Vliet en 
ik daarom een cursus bij Rino Utrecht.’
En de hoog- of scheefbegaafden zelf kunnen zich tot 
jou wenden?
‘Niet alleen tot mij hoor. De bekende internationale 
vereniging met Nederlandse vertakking Mensa voorziet 
al 50 jaar in soortgenotencontact; wel moet je daar 
een IQ-toelatingstest doen. Er zijn inmiddels meer 
mogelijkheden voor onderlinge ontmoeting. Zo 
organiseert het Instituut Hoogbegaafdheid Volwassenen 
IHBV onder andere in Amsterdam zogenoemde HB-
Cafés. En sinds een jaar verzorg ik met mijn eenmanszaak 
Kantlijn laagdrempelige huiskamerbijeenkomsten; daar 
ben je al welkom als je jezelf of een naaste herkent in 
wat je zojuist gelezen hebt of zelfs maar vermoedt dat je 
hoog/scheefbegaafd bent.’ 
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