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Woord vooraf bij de zevende druk

Voor u ligt de herwerking van het in 2010 uitgegeven Vollehoofdenboek. Na 
vijf herdrukken blijft het aantal gebruikers van dit werkboek groeiend, het boek 
is dus in zijn oorspronkelijke opzet geslaagd.

Het vollehoofdenboek wordt zowel binnen het onderwijs, in de zorg als bij 
mensen thuis door jong en oud gebruikt. De praktische aard, de heldere 
boodschap en de sprekende illustraties in het boek worden gewaardeerd. 
Er zijn kinderen die dit boek naast hun bed hebben liggen. Een grotere 
bevestiging van waar het met dit boek om draait, is er niet.

Toch bleef er wat te wensen over: de gebruiksvriendelijkheid.

Met deze herziene versie is daar goede verbetering in gekomen:
 – de lay-out is aangepast, waardoor dit werkboek in gebruik makkelijker en 
overzichtelijker is geworden 

 – de inhoud is aangevuld met nuanceringen, updates en oefeningen

Zo is dit boek nog meer een werkboek geworden, het is handzamer en 
toegankelijker geworden. De drempel om zelf te gaan lezen, is hiermee voor 
de jongere gebruikers verlaagd.





Inleiding

Een ‘vol hoofd’... het is voor velen een herkenbaar begrip. De een heeft er vaker 
last van dan de ander en de oorzaken verschillen van persoon tot persoon. In 
dit boek wordt gesproken over ‘snel vollopende hoofden’, dat zijn hoofden die 
vanbinnen zo in elkaar zitten dat ze heel snel en vaak vol raken door problemen 
bij de informatieverwerking en/of door een verhoogde (prikkel)gevoeligheid. 

Het vollehoofdenboek is een psycho-educatieboek. Het is een hulpmiddel 
bij het uitleggen en bespreekbaar maken van diagnoses waarbij deze 
aspecten een belangrijke rol spelen, zoals spraak-taalproblemen (TOS), 
aandachtstekortstoornissen (AD(H)D) en stoornissen in het autistische 
spectrum (ASS). De praktijk wijst echter uit dat het niet altijd makkelijk of zelfs 
mogelijk is om tot een afgebakende diagnostiek te komen op het vlak van 
de informatieverwerkingsproblematiek. Afzonderlijke diagnostische termen 
vormen in dit boek dan ook niet het uitgangspunt. Ze worden hier en daar wel 
genoemd, maar ze dienen slechts om het effect en de beleving van een snel 
vollopend hoofd te verklaren. Wel worden er metaforen aangereikt voor de 
kenmerkende aspecten die spelen bij snel vollopende hoofden:

 – ‘snelwegen en omweggetjes in het hoofd’ (snelle en vertraagde 
informatieverwerking, de verschillen die er zijn in de verscheidenheid aan 
vaardigheden)

 – ‘hoofden met een magneet’ (prikkelgevoeligheid)
 – ‘hoofden waarin gepuzzeld moet worden’ en ‘hoofden waarin je makkelijk 
de weg kwijtraakt’ (problemen bij de informatieverwerking en problemen 
in het vermogen om het grote geheel te kunnen overzien en er de juiste 
betekenis aan te geven)

 – ‘hoofden met veel zijweggetjes’ (afleidbaarheid, een associatieve 
gedachtegang, problemen met het vasthouden van de hoofdlijnen, 
problemen in het kunnen plannen en organiseren en daar flexibel mee om 
kunnen gaan).

Het vollehoofdenboek is in de eerste plaats bedoeld voor kinderen vanaf 
8 jaar en betrokken volwassenen die met een snel vollopend hoofd te maken 
hebben. Het boek kan ook gebruikt worden bij begeleidingstrajecten van 
(jong)volwassenen of anderstaligen, waarbij eenvoudige bewoordingen en 
visuele ondersteuning nodig zijn om de informatie zo goed mogelijk over te 
kunnen dragen. Maar eigenlijk is dit boek ook bruikbaar voor iedereen die 
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wel eens een te snel vollopend hoofd heeft en daar wat ondersteuning bij kan 
gebruiken.

Ervaring leert dat het een valkuil is om uiterlijke kenmerken van 
informatieverwerkingsproblemen en hoogsensitiviteit als onwil te interpreteren. 
De uitleg in dit boek maakt duidelijk dat er bij een ‘snel vollopend hoofd’ veeleer 
sprake is van onvermogen dan van onwil. Om pijnlijke misverstanden hierover 
in het dagelijkse leven te voorkomen, wordt de onzichtbare gesteldheid in een 
snel vollopend hoofd in eenvoudige bewoordingen omschreven. De lezers 
krijgen op die manier een beter zicht op wat prikkelgevoeligheid is en hoe 
de informatieverwerking in de hersenen verloopt, en zullen beter begrijpen 
waarom problemen bij de informatieverwerking en prikkelgevoeligheid zo’n 
impact hebben op het denken en handelen. 

Ervaringsdeskundigheid gekoppeld aan achtergrondinformatie vormt de 
leidraad in dit boek. Doordat de tekst dicht bij de ervaring van de lezer blijft, 
wordt er op een laagdrempelige wijze gestreefd naar (h)erkenning van de 
eigen problematiek. Op een heel praktische en direct toepasbare manier 
wordt vervolgens antwoord gegeven op de vragen: hoe zorg ik goed voor 
mijzelf nu ik weet dat het zo werkt in mijn hoofd, en hoe kunnen anderen mij 
hierin ondersteunen?

Hoe gebruik je dit boek?

Kinderen kunnen Het vollehoofdenboek in principe grotendeels zelf lezen, 
maar ze zullen hier vermoedelijk niet snel voor kiezen, want dat lijkt veeleer 
saai, vraagt te veel werk, ... Toch is dit boek er qua taalgebruik en visuele 
ondersteuning wel op afgestemd. 

Veeleer is dit boek geschikt om samen te lezen: 
 – Kind en ouder lezen het samen zodat er gesprek en uitwisseling plaats kan 
vinden over eigen ervaringen en bevindingen (lees ook: kind en ... verzorger, 
leerkracht, intern begeleider, ambulant begeleider, therapeut, trainer 
sociale vaardigheden, logopedist, pedagogisch medewerker, psycholoog/
orthopedagoog, ...). 

 – Ouders kunnen het boek aan directe omstanders geven om meer begrip 
te kweken voor de ‘onzichtbare’ gesteldheid van hun kind (leiders van 
hobbyclubs, voetbaltrainers, leerkrachten, familieleden, ...). 

 – Kinderen kunnen zelf aan anderen vragen om het boek te lezen, om dezelfde 
reden.

 – Ouderbegeleiders kunnen het boek gebruiken als ondersteuning bij 
de psycho -educatie van diagnoses waarbij de informatieverwerkings -
problematiek en een verhoogde sensitiviteit een rol spelen (lees ook: 
gebruikt worden door ... praktisch pedagogische gezinsbegeleiders, 
ambulante begeleiders, leerkrachten, interne begeleiders, ...).
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 – Het boek kan als inspiratiebron dienen bij bestaande trainings- en 
therapietrajecten die deze psycho-educatie tot doel hebben. 

 – De uitleg, oefeningen en proefjes in het boek kunnen een illustratieve bijdrage 
leveren aan themalessen op de basisschool over bijvoorbeeld de werking 
van de hersenen, uniek zijn, anders zijn, omgaan met boosheid, de relatie 
tussen denken-voelen-doen, het respecteren van elkaars verschillende 
behoeften, en ‘hoe zorg ik goed voor mijzelf in sociaal-emotioneel opzicht’. 

Voor een goede overdracht is het raadzaam dat de begeleider eerst dit 
boek zelf in zijn geheel leest. Zich ervan bewust zijn hoe het eigen hoofd vol 
raakt, hoe dat voelt en wat de impact ervan is op het eigen handelen en de 
communicatie met anderen, is helpend voor een beter begrip en een betere 
afstemming in de begeleiding van de ander. 

Het is aan de begeleider om vooraf te selecteren welke delen van dit boek 
gebruikt zullen worden voor psycho-educatie. Hoewel dit boek een bewuste 
opbouw heeft, is het niet noodzakelijk om het ook in die volgorde te gebruiken. 

Het boek wordt niet voor niets een ‘werkboek’ genoemd. Teksten worden 
afgewisseld met (invul)oefeningen en proefjes, die een speelse uitnodiging 
bieden om de uitleg aan de eigen ervaring te koppelen. Vooraf maakt de 
begeleider het best een goede inschatting van welke uitleg, voorbeelden, 
tips en oefeningen uit het boek meer of minder van toepassing zijn op elk 
specifiek kind.

Belangrijk bij het samen lezen is dat er nadrukkelijk rekening gehouden wordt 
met een snel vollopend hoofd. Helpende factoren hierbij zijn: 

 – een rustige ruimte (een leeg tafelblad, niet voor het raam, geen tv of radio 
aan, niet te veel rondslingerende spullen of speelgoed in de buurt)

 – een actieve houding (met een goed aangeschoven stoel aan tafel)
 – overzicht en voorspelbaarheid (vooraf bepalen hoe lang en welke bladzijden 
jullie zullen lezen)

 – de gelezen tekst nog eens kort herhalen in eigen woorden of samenvatten
 – bij het lezen geregeld navraag doen bij het kind of het kan terugvertellen 
wat het net heeft gehoord of gelezen

 – voldoende pauzes inlassen en stoppen wanneer zichtbaar wordt dat de 
aandacht op is.

Opdat deze herziene versie een extra bijdrage levert aan rust in nog veel meer 
hoofden die dat gebruiken kunnen!

Linde Kraijenhoff
Nijmegen, juli 2016





Dankwoord

Mijn werk als speltherapeut en trainer in Kentalis omvat onder meer samen 
met kinderen en hun ouders erbij stilstaan waarom communiceren niet 
vanzelfsprekend verloopt. We gaan op zoek naar de oorzaken, de manier 
waarop het in je hoofd werkt en wat je ervan merkt in je dagelijkse leven. We 
onderzoeken de invloed ervan op je denken, voelen en handelen en richten 
ons op wat helpt om daarin goed voor jezelf te leren zorgen en helder te 
maken hoe anderen je daarbij kunnen ondersteunen. 

In de loop der jaren is gebleken dat de term ‘vol hoofd’ centraal staat in veel 
van deze gesprekken. De kinderen en volwassenen met wie ik gedeeld heb 
over hun snel vollopende hoofd, kwamen met zeer treffende metaforen voor 
hun beleving ervan. Hun ervaringsdeskundigheid werpt een helder licht op 
factoren die voor hen wel of niet helpend zijn. De onwetendheid over deze 
onzichtbare handicap blijkt helaas nog vaak een onnodige pijnlijke veroorzaker 
van misverstanden in de communicatie en van een laag zelfbeeld.

Uit deze waardevolle informatie heb ik dit boek samengesteld. Ik hoop dat ik 
zo ertoe kan helpen bijdragen om de impact van het onzichtbare zichtbaarder 
en begrijpelijker te maken.

Allen die hier bewust of onbewust een bijdrage aan geleverd hebben, wil 
ik heel hartelijk danken. Dat zijn de vele kinderen, hun ouders, mijn directe 
collega’s uit mijn team en de leerkrachten en ambulante begeleiders met wie 
ik samenwerk. Dank voor de betrokkenheid, feedback en bemoediging die ik 
voor dit project heb ervaren binnen mijn familie en vriendenkring. 

Dank voor de wijsheid en praktisch toepasbare deskundigheid van allen die ik 
aan het eind van het boek vermeld bij ‘aanbevelingen’. 

In het bijzonder wil ik Inga bedanken, die bereid was om haar eigen openhartige 
onderzoek beschikbaar te stellen voor dit boek, en Gabi Rets, die met haar 
treffende illustraties precies datgene zichtbaar heeft gemaakt waar mijn 
woorden tekortschoten. Dit was een samenwerking om heel dankbaar over 
te zijn.

Tot slot wil ik ook Bayram van harte danken voor zijn inspiratie en stimulans bij 
datgene waar mijn eigen hart naar uitgaat, namelijk ruimte scheppen in mijn 
eigen hoofd. 





Leeswijzer

Dit boek gaat over volle hoofden. 
Een vol hoofd is een hoofd waar NIETS meer bij kan.
Iedereen heeft wel eens een vol hoofd. Gelukkig niet altijd. Dat is maar goed 
ook, want een vol hoofd hebben is niet fijn. 
In dit boek kun je lezen dat het met een vol hoofd bijvoorbeeld niet goed meer 
lukt om na te denken of om op te letten. Bovendien word je er sneller moe en 
boos van en lukt het ook niet goed meer om uit te leggen wat je wilt zeggen. 
Samenwerken en samen spelen worden er ook een stuk lastiger door. 

Er zijn hoofden die vanbinnen zo in elkaar zitten dat ze wel heel snel vol raken. 
Je zou het ‘snel vollopende hoofden’ kunnen noemen.
Dit boek is speciaal geschreven voor kinderen en volwassenen die met zo’n 
snel vollopend hoofd te maken hebben. Je komt meer te weten over de 
volgende zaken:

 – hoe je kunt merken dat een hoofd vol raakt
 – waar een hoofd vol van kan zijn
 – hoe het werkt in een hoofd
 – waarom sommige hoofden sneller vol raken
 – wat een vollehoofdenthermometer is
 – wat je zelf kunt doen om je hoofd rustiger te maken
 – wat een ander kan doen om daarbij te helpen. 

Dit boek bevat ook oefeningen die je kunt doen om zelf te ervaren hoe het 
in jouw hoofd werkt. Ook zul je bij het lezen bladzijden vinden waarop je zelf 
kunt schrijven of tekenen. Zo wordt het meer je eigen boek, dat je dan ook 
door anderen kunt laten lezen. 

Als je dit boek uit hebt, zul je beter begrijpen hoe het is om een snel vollopend 
hoofd te hebben, hoe het komt dat je hoofd snel volloopt en wat kan helpen 
om het weer rustiger te krijgen. 
Want rust in je hoofd is belangrijk. Het voelt prettiger, en nadenken en opletten 
lukken dan veel beter. Met rust in je hoofd kun je meer genieten en plezier 
hebben met anderen. 

Tips om geen vol hoofd te krijgen bij het lezen:
 – lees het boek bij voorkeur in een rustige omgeving
 – lees het boek in een actieve houding (bijvoorbeeld aan tafel)
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 – lees het boek in kleine stukjes en bepaal vooraf welke bladzijden je zult 
lezen en waar je stopt

 – lees het boek met een volwassene die voorleest terwijl jij zelf meeleest
 – of lees het boek zelf hardop voor aan een volwassene
 – stop met lezen als je merkt dat je hoofd vol raakt en begin pas opnieuw als 
je hoofd weer ruimte heeft.

Veel plezier ermee!

Om de tekst in dit boek rustiger te maken voor het lezen is er bij het schrijven 
voor gekozen om alleen het woord ‘hij’ te gebruiken wanneer er voorbeelden 
van mensen worden gegeven. Natuurlijk gaat dit boekje niet alleen over 
jongens of mannen. Het gaat evengoed over meisjes en vrouwen. Dus overal 
waar je nu ‘hij’ leest, kun je ook ‘zij’ invullen. 



Hoofdstuk 1
Hoe je kunt merken dat je hoofd vol raakt

Weet jij hoe het voelt als je hoofd vol raakt?
Hier kun je erover lezen.

Op de thermometers kun je met een streepje laten zien hoe vaak jij zoiets 
voelt.
0= nooit / 5= regelmatig / 10= heel vaak 
Natuurlijk mag je ook een streepje bij 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 of 9 zetten.

Nadenken lukt niet goed meer
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Opletten wordt moeilijk. Je kunt je aandacht er niet goed meer bij houden

 

Je begrijpt niet goed meer wat mensen tegen je zeggen. Je hoort ze wel 
praten maar begrijpt niet meer goed wát ze eigenlijk zeggen. Het gaat langs 
je heen
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Het wordt moeilijker om te begrijpen wat je leest

 

Je voelt je moe in je hoofd. Je hoofd voelt zwaarder aan en je wilt het graag 
even laten uitrusten
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Je gaat meer zuchten

 

Je hoofd voelt steeds warmer aan en je wordt rood

 




