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Overprikkeling
Wat is het en bij wie komt het 

voor?

“Een prikkel is een stukje informatie dat 
binnenkomt via onze zintuigen. Overprikkeling 
betekent dat die stukjes informatie niet goed 
door de hersenen worden verwerkt.” 
(Hersenstichting)

Overprikkeling heeft gevolgen voor de mentale 
gezondheid, en creëert soms zelfs tijdelijke 
uitvalsverschijnselen.

Het komt meestal voor als gevolg: de ziekte van 
Parkinson, angststoornissen, of 
hersenbeschadigingen door een ongeval. Maar 
ook mensen met een autisme, ADD, of ADHD 
hebben vaak last van overprikkeling.



Overprikkeling

- Zintuiglijk: Geen of slechte verwerking prikkels

- Emotioneel: Moeite met emoties reguleren

- Cognitief: Moeilijk informatie verwerken (leren en denken)



Bijdrage lockdowns aan overprikkeling

- Lang weinig prikkels binnen gekregen

- Prikkels komen te hard door of zintuigen geven te veel door

- Filter weg, moeite met hoofd- en bijzaken



Mentale gezondheid door overprikkeling

- Bij jongeren die voor de corona periode al klachten hadden, verergeren deze mentale 
klachten.

- Bij veel jongeren die nog geen mentale klachten hadden ontstaan nieuwe klachten

- Bij langdurige stress of overprikkeling wordt het hormoon cortisol aangemaakt. De 
gevolgen hiervan kunnen zijn: angst, depressie, eenzaamheid, stress, slaapproblemen 
en een verzwakt afweersysteem



Eventuele oplossingen

- Voorlichting

- Rustruimtes

- tot rust komen met oefeningen: noem 5 dingen die je ziet, 4 die je hoort, 3 dingen die je 
voelt en 2 dingen die je ruikt, 1 ding wat je proeft.
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