
 

 

Projectenoverzicht IHBV 25 april 2017 

Algemeen  

Afgerond  
 

Lopend Ideeën 

Artikel in Talent 

 Eerste artikel in meinummer 2016 
verschenen. 2e artikel 14 febr 2017.  

Samenwerking met tijdschrift Talent m.i.v. 1 december 2015 

 Interesse in artikelen over HB volwassenen in Talent. 

 Bruno Emans werkt samen met IHBV om artikelen aan het 
tijdschrift te leveren over thema’s die in het IHBV actueel zijn. 
Vanaf mei 2016.  
 

Korte films over de thema’s waar het IHBV mee bezig is 

 Orihana de Wekker maakt enkele korte interviews over HB op 
het werk. Stagneert. 

 Films kunnen gebruikt op website en verder ook voor PR, 
misschien op TV. Eigen YouTube kanaal?  

 
Plan documentaire over reacties op hoogbegaafdheid 

 Filmmaker is bezig met research voor een documentaire. Wij 
denken met hem mee.   

 
Database literatuur over hoogbegaafdheid 

 Mensa NL werkt sinds juni 2015 vanuit de Commissie 
Onderzoek aan een internationale database van literatuur 
over hoogbegaafdheid. We bekijken waar samenwerking 
mogelijk en wenselijk is. Geen voortgang.  
 

Onderzoekerscollectief 

 Plan voor een onderzoekerscollectief in samenwerking met 
het IHBV. Maart 2017 eerste bijeenkomst. Staat op laag pitje.  

 
Samenwerking met Sensitive & Co 

 Verkenning over samenwerking waarbij IHBV content over HB 
aanlevert.  

Tijdschrift (digitaal) over HB 
volwassenen, wetenschappelijk 
en praktisch (de opzet kan 
worden gezien als project, 
eventueel startsubsidie 
aanvragen) 

 Samen met Kathleen 
Venderickx en Tessa 
Kieboom (Universiteit van 
Hasselt) discussiestuk en 
namenlijst gemaakt, 
overleg doorgeschoven 
naar 2016. Stagneert. 

 
Wetenschapscommissie IHBV 

 Idee in voorbereiding. 
 



 

Ontwikkeling en maatschappij  

Afgerond  
 

Lopend  Ideeën  

HB studenten aan de OU 

 Artikel in Modulair.  

 Workshops.  

 Presentaties op congres in HO en 
voor studentenpsychologen. 

 
Leerstijlen HB volwassenen 

 Onderzoek. 

 Artikel. 
 
HB in het HO  

 Presentaties. 

 Twee leaflets over en voor HB in het 
HO.  

 
Vooroordelenspel HB volwassenen 

 Begin 2014 uitgekomen. Verkoop via 
website. 

 Stellingen zijn er ook in het Engels en 
Duits, gecheckt door native 
speakers.  

 Adviesrapport studenten HAN 
januari 2016. 

 
Boekje ‘Dag en nacht hoogbegaafd’ met 
columns en illustraties  

 Verschenen op 29 november 2015 

 Verkoop via de website van het IHBV 

 PR naar landelijke en regionale 
(Delftse) media 

 Een exemplaar aangeboden aan 
Studio Roosegaarde. 

 2e druk mei 2016. 

Onderzoek onder ex-leerlingen CCL (thans Feniks Talent)   

 Samenwerkingsverband met Feniks Talent, officiële 
overeenkomst is getekend.   

 Twee onderzoekers: Bruno Emans en Mirjam Kabki. 

 Kort projectplan klaar om te verspreiden. 

 Lijst met mogelijke subsidiegevers verkend.  

 Geld vinden blijkt lastig. 

 Start onderzoek hopelijk in 2017.  
 
Conflicten van hoogbegaafde kinderen op school (vervolg op 
onderzoek arbeidsconflicten HB)  

 Onderzoek d.m.v. interviews (Ido van der Waal) verricht. 

 Verwerkt in presentaties over conflicten van HB.  

 Plan voor artikel(en). 

 Engelstalig boek in voorbereiding. 
 
Pesten van HB kinderen op school én van HB volwassenen op het 
werk (is er verband?, zie voor volwassenen onder ‘werk en inkomen’) 

 Verkennend literatuuronderzoek (literatuur over HB en 
pesten is schaars) door Jolanda Leferink (reageert niet meer) 
en door Elkie Leenen.  

 PM. Dit is alleen relevant voor het IHBV als er aansluiting is 
met pesten van HB volwassenen.   

 
Vooroordelenspel HB volwassenen internationaliseren 

 Uit laten brengen in de USA en in Duitsland, eventueel ook 
Frankrijk? 

 Teksten zijn klaar en gecorrigeerd.  

 Zoeken naar stichtingen e.d. in andere landen die het uit 
willen brengen. Stagneert.  

 
 

HB in het HO  

 Samenwerking met 
Vereniging BPS voor 
verdere projecten. Niet 
actief momenteel.   

 Contact met lector aan de 
HRO, hij gaat polsen. 
(Sept 2015 gemaild, nog 
geen reactie.) 

 



 
Paradigma’s rond HB 

 Presentatie (CE-session) door Lisa 
Erickson en Noks Nauta, SENG 
conference 2016.   

’Boek Hoogbegaafde Volwassenen’ een (zelfhulp)boek voor 
hoogbegaafde volwassenen. Manuscript is klaar.    

 Redactie: Noks Nauta en Rianne van de Ven vanuit IHBV. 

 Auteurs: Irmgard Ballast, Anna Geburtig, Janet van Horssen, 
Noks Nauta, Rianne van de Ven en Ido van der Waal.   

 Uitgeverij Big Business Publishers. 

 IHBV verkoopt deel zelf, deel gaat via boekhandels.  

 Eerste exemplaar op 11 maart 2017. 

 Voortgang op schema. 
 
Coachkaarten, veel gehoorde uitspraken van hoogbegaafden, te 
gebruiken door coaches, met tips van experts 

 Lijst van 31 uitspraken beschikbaar, met tips van experts bij 
elke uitspraak.  

 Nederlands, Engels en Duits.  

 Voor de Duitse versie gaat Karin Rasmussen verkennen of er 
een productiepartner in Duitsland te vinden is (mei 2016).  

 Stagneert. 
 
HB en hun denkstijlen 

 Karin Rasmussen en Noks Nauta startten in aug 2015 een 
internationale verkenning naar denkstijlen van HB 
volwassenen in de vorm van een soort Delphi-studie onder 
ongeveer 20 mensen. Wsch geen vervolg.   
 

Leaflet: ‘Over je HB praten/ vertellen’ 

 Waarom, met wie, wat en hoe. Concept bij Rianne v.d. Ven. 
 
Paradigma’s rond HB 

 Lisa Erickson en Noks Nauta overleggen sinds aug 2015 over 
een discussieartikel waarin we willen beschrijven welke 
paradigma’s er rond HB zijn bij diverse professionals en wat 
de implicaties daarvan zijn. Presentatie juli 2016 in USA. 
Overleg hoe verder.  

 

  



Werk en inkomen 

Afgerond  
 

Lopend  Ideeën  

HB in uitkering 

 Artikel over HB in een uitkering op 
website IHBV (aug 2015). Berichten 
hierover aan diverse mensen en 
instellingen, verzonden 29 sept 
2015.   

 40 trajecten uitgevoerd bij id-Plein 
met financiering van het Instituut 
GAK. Verslag in concept klaar.  

 Rapport vragenlijstonderzoek onder  
de titel: ‘Zo slim en toch geen werk’ 
publicatie 4 januari 2017. 
Persbericht en artikel in Trouw 
(Ingrid Weel).   

 Veel exposure geweest in landelijk 
en regionale kranten en diverse 
websites.  

 
Wat is een goede leidinggevende voor HB? 

 Onderzoek en twee artikelen.  

 Verwerkt in leaflets.  
 
Slim van start: twee ondernemersdagen voor 
HB.  

 Petra Jungblut projectleider 

 Uitgevoerd twee dagen op 17 maart 
en 21 april 2017 te Utrecht. Geen 
externe financiering nodig.  

 
Arbeidsconflicten van HB 

 Onderzoek arbeidsconflicten HB. 

 Artikelen. 

 Poster. 

 Leaflets voor HB én voor werkgever. 

 Presentaties. 

HB in uitkering 

 Inventarisatie sinds dec. 2013, nu ruim 300 namen, alleen bij 
Noks Nauta bekend.  

 Samenwerking met id Plein en id Kennis voor ontwikkelen 
best practices voor begeleiden HB naar werk. Geld van 
Instituut GAK voor ongeveer 40 trajecten door id Plein, 
gekoppeld aan onderzoek (Bruno Emans). Loopt. Uitkomsten 
onderzoek verwacht in 2016. Rapport moet leiden tot 
artikelen en evt persbericht.  

 Spin-off kan zijn project Toolbox.  

 Diverse gemeenten zouden enkele trajecten voor HB in 
bijstand willen betalen. Patrice v.d. Vorst is ermee bezig, ook 
met andere fondsen. Geen voortgang. 

 Enkele studenten HAN gaan nog verder met de verzamelde 
(kwalitatieve) gegevens.   

 
Slim van Start: HB ondernemen 

 2 dagen uitgevoerd. Vervolg?  
Sollicitatietraining voor hoogbegaafden 

 Irene Ettema en Peter Overzier maken een plan voor enkele 
dagdelen in kleine groepen (8 personen). 

 Programma en begroting in voorbereiding. 

 We willen ook fondsen benaderen.   

 En stukje onderzoek erbij doen: Student toegepaste 
psychologie van de HAN doet onderzoek naar 
faalangstervaringen bij sollicitaties (febr t/m juni 2017).  

 
Ontwikkeling van een app voor HB op het werk (Ido v.d. Waal). mbt 
positief omgaan met conflicten. 

 Stagneert momenteel. 
 

Werkbeleving van HB werkers 

 Gaby Reijseger bezig met proefschrift, is vertraagd.  

 Prof. Toon Taris heeft plan om NL artikel over het onderzoek 
te schrijven maar geen tijd. Stagneert.  

Werkconferentie over  
arbeidsparticipatie van HB. 

 Ca 30 mensen op 
invitatie. 

 Fonds hiervoor 
aanvragen, afgewezen 
door NSvP. 

 
HB en positieve psychologie. 

 Noks en Agnes Schilder 
willen hier een artikel 
over schrijven, planning 
najaar 2016.  

 
Bore-out bij HB 

 Onderzoeksthema voor 
bijv. studenten Radboud 
Universiteit. 

 
Burnout bij HB 

 Leaflet maken op basis 
van scriptie Akkelijn 
Elshof?  
 

Digitale Toolbox m.b.t. HB zonder 
werk 

 Aparte website 
gekoppeld aan website 
IHBV. 

 Bruno Emans en Noks 
Nauta hebben kort plan 
geschreven. 

 Eerst een minimale 
vulling en de website 
online zetten. Daarna 



 
Positieve aspecten van (arbeids)conflicten 
van HB 

 Vragenlijst Ido v.d. Waal en Noks 
Nauta (dec 2015). 

 Rapport Honours studenten RU 
Groningen over positieve kanten 
van conflicten van hoogbegaafden 
op website IHBV 19 sept 2016: 
‘Positieve aspecten van 
(arbeids)conflicten van 
hoogbegaafden’.   

 
HB bij de bedrijfsarts 

 10 consulten (Rieneke Sijderius). 

 Artikel TBV (juni 2014). 
 
Werkbeleving van HB werkers 

 Onderzoek UU. 

 Twee rapporten op website IHBV. 

 Artikel (Mensa tijdschrift 
HIQuarterly). 

 Symposium (2014). 
 
Bore-out bij HB 

 Presentaties, NL, Eng. O.a. in Denver 
(SENG conference, juli 2015) en 
Odense (WCGT, aug 2015).  

 
Waar zit jouw ‘rode knop’? Een onderzoek 
naar ergerlijke werksituaties 
bij hoogbegaafde werknemers. 

 Rapport (Erik Visscher, Ido v.d. Waal, 
Noks Nauta) op website IHBV, 18 
december 2016.  

 
Duurzaam inzetten van HB op het werk/ HB 
positief inzetten op je werk 

 Leaflet voor leidinggevenden. 

 
HB en innovatie 

 Sjoerd Klabbers is bezig een wetenschappelijk artikel over zijn 
scriptie onderzoek te schrijven. Hij wordt begeleid door een 
hoogleraar en een medewerker Radboud Universiteit.  

 Masterstudent Nick Grooff bezig met dit thema aan de OU 
voor scriptie Managementwetenschappen. Oproep voor 
deelnemers aan interviews is in febr 2017 uitgezet.   

 
Arbeidsconflicten 

 Schrijven van een of meer NL artikelen over het thema.  

 Ido v.d. Waal zoekt schrijvers. 

 Stagneert.  
 
Boek over conflicten van HB 

 Ido van der Waal en Noks Nauta werken sinds najaar 2016 aan 
Engelstalige boeken over conflicten van HB kinderen en HB 
volwassenen.  

 Voorbeelden uit diverse levensdomeinen van HB.  

 Achtergrondinfo. 

 Positieve kant van conflicten benadrukken: wat leer je ervan?  

 Amerikaanse uitgever heeft interesse.   
 
Pesten van HB op het werk 

 Elkie Leenen is het thema aan het verkennen en wil enkele 
mensen gaan interviewen. Ze wil interviews houden met HB 
en niet-HB die gepest zijn of worden en met de mensen die 
zelf pesten. Oproep in nieuwsbrief IHBV en LI eind aug 2015. 
Diverse aanmeldingen. Start interviews oktober 2015. Loopt 
in langzaam tempo.   

 Contact met Stichting Pesten op het werk met de vraag of zij 
hoogbegaafden als doelgroep zien. Ze vinden het heel 
interessant. Tweede gesprek januari 2016. Verkennen 
gezamenlijk project. Bijv. op gebied van verband of verschil 
conflicten en persten.  Mogelijk student HRM in Nijmegen in 
toekomst? 

 
 
 

aanvullen met nog te 
ontwikkelen producten. 

 Financiering zoeken bij 
verschillende fondsen 
en/of gemeenten. 

 Verkenning in overleg 
met Uitgever BigBusiness 
lopend. Kan gekoppeld 
worden aan boek.   

 Studenten HAN 
(toegepaste psychologie) 
kunnen we inzetten voor 
ontwikkeling van enkele 
onderdelen (begin 2017).   

 
‘Cheating’: eigenlijk 
contraproductief gedrag 

 In de USA is een boekje 
verschenen over cheating 
door HB kinderen. 
Wellicht kunnen we dit 
gedrag ook herkennen bij 
HB volwassenen?  

 Iemand zoeken die dit wil 
verkennen/ onderzoeken. 

 
 



 Leaflet HB en positieve psychologie.  

 Diverse HB-Café’s hierover geweest. 

 Workshops op EMAG (Berlijn), aug 
2015 met Karin Rasmussen. 

 Noks Nauta en Agnes Schilder gaven 
workshop op congres Toegepaste 
Psychologie 10 maart 2016. 

 Seminar voor HRM door Noks 
Nauta, Jennifer Hanenberg en 
Pauline Coret, 15 maart 2016. 

 Gifted adults and positive 
psychology, presentatie Noks Nauta, 
SENG 2016.  

 
HB en innovatie 

 Master student HRM aan Radboud 
Universiteit (Sjoerd Klabbers) 
onderzoek naar HB en innovatief 
werkgedrag. Samenvatting thesis 
staat op website IHBV (aug 2015).  
 

Suïcide in relatie tot conflicten op het werk 

 N.a.v. een casus najaar 2015 hebben 
Ido v.d. Waal en Sjoerd Klabbers een 
artikel gepubliceerd in tijdschrift 
Arbo van maart 2016.    
 

HB en Burnout 

 Scriptie Akkelijn Elshof (juni 2016), 
op site IHBV. 

 Presentatie Akkelijn Elshof en Noks 
Nauta op SENG conference 2016.  

Bore-out bij HB 

 Engels artikel over Bore-out bij HB (Ellen Fiedler en Noks 
Nauta) klaar, thans in bewerking voor GTI of ander tijdschrift. 
Vertraagd door ziekte Ellen.  

 
HB en loopbaancoaching 

 Masterstudent loopbaankunde aan OU (Leonie Diepman) 
bereidt onderzoek voor naar succesfactoren in loopbanen van 
HB. Noks begeleidt i.s.m. OU. Oproep voor interviews 
(hoogbegaafden én loopbaancoaches) komt nog. Is vertraagd.  
 

Studenten HAN 

 Diverse studenten Toegepaste Psychologie van de HAN gaan 
projecten uitvoeren rond HB en werk. Perioden febr t/m juli 
2017.  Leidt hopelijk tot producten voor de Toolbox.  
 

Assessments van hoogbegaafden 

 Wat zijn de ervaringen van hoogbegaafden met assessments? 
Wat zouden aandachtspunten zijn voor mensen die 
assessments uitvoeren? 

 Onderzoek masterstudent Mario Hulshof (Radboud 
Universiteit Strategisch HRM, begeleider A. de Beuckelaer).  

 Start maart 2017.    
 
 

 

  



Zorg en welzijn  

Afgerond  
 

Lopend  
 

Ideeën  

HB bij de dokter  

 Presentaties. 

 Leaflet. 

 Leaflet voor artsen e.a., klaar en op 
site gepubliceerd in NL en Engels, 
november 2016 

 HB-Café gegeven over dit thema. 
 
HB tevredenheid doktersconsulten (vgl met 
niet-HB) 

 OU student masterscriptie 
(Henriëtte Pilkes). Scriptie klaar in 
maart 2017, samenvatting op site.   

 
Slapen van HB 

 Onderzoek. 

 Artikelen (NL en EN) op site IHBV en 
in jaarboek van de NVSWO.   

 
Partnerrelaties van HB 

 Onderzoek. 

 Vier artikelen (Pieternel Dijkstra). 
 

HB en meer dan dat  

 Focusgroepinterviews uitgevoerd. 

 Artikel HB en ADHD. 

 Leaflet. 

 Presentaties (GGZ, ADHD-netwerk). 

 Leaflet over kiezen van een 
hulpverlener. 

 Verkennend onderzoek HB en PTSS 
door Letitia de Jong, samenvatting 
op website IHBV.  

 
 

HB bij de dokter (m.n. arts-patiënt contact) 

 Kwalitatief onderzoek internationaal, 33 verhalen. 
Samenwerking met Rebecca Rodolfi (Engeland)  Engels verslag 
klaar. We werken aan publicatie als rapport op IHBV site 
(verwacht mei 2017).      

 Henriëtte Pilkes werkt aan artikelen over haar masterscriptie 
naar tevredenheid met doktersconsulten (HB en niet-HB).  

 Afdeling medische psychologie ErasmusMC: student werkt 
sinds januari 2017 aan onderzoek (wetenschapsstage) m.b.t. 
thema HB en geneesmiddelen. Oproep eerste vragenlijst 
verspreid op 28 febr 2017, tweede vragenlijst april 2017. 
Presentatie begin juni 2017.  

 
HB senioren 

 Nieuwe portretten (journalistiek): Natascha Kayser (journalist) 
gaat interviewen en schrijven. Gijs de Kruijf maakt foto’s erbij. 
Beiden werken voor een vriendenprijs. Twee interviews zijn 
uitgevoerd met foto’s, oktober 2016. Nog één erbij werven.   

 Boekje schrijven over HB senioren, ook over combinatie met 
dementie (Anita v.d. Drift, Lieke Deveer, Noks Nauta). 
Doelgroep: mantelzorgers en verzorgenden. Planning: 2018 
klaar.  

 Delft: Pieter van Foreest gaat in sept 2017 huiskamer starten 
voor hoogbegaafde en hoogopgeleide ouderen met 
beginnende dementie. Anita v.d. Drift en Noks Nauta zijn 
vanuit IHBV en als Delftenaars betrokken. Voorlichting voor 
verwijzers in april 2017.  

 SENG Gifted Elders Initiative: internationaal aandacht vragen 
voor HB senioren. Doorlopend maar niet meer actief.  

 Contacten met diverse mensen en instellingen o.g.v. 
ouderenzorg lopend. Ook contact met Mensa Fonds die 
thema Grijs Goud heeft. Soms vraag uit het veld: iemand die 
zelf iets wil gaan doen.   

 
 

HB senioren  

 Mensen bijeen brengen die 
zelf dingen doen voor HB 
ouderen op diverse plaatsen.  

 Artikel Tijdschrift voor 
Ouderengeneeskunde. 

 Interviews met ouderen en 
hun zorgsysteem en 
bijeenkomsten voor 
ouderenzorgorganisaties in 
Zuid- Holland. Op basis 
daarvan draaiboek met 
informatie schrijven voor 
landelijke uitrol. Looptijd t/m 
medio 2017. Anita van der 
Drift als vrijwilliger. Subsidie 
zoeken.  

 
HB en GGZ/ hulpverleners 

 Zo mogelijk projectsubsidie bij 
ZONMw en Innovatiefonds 
Zorgverzekeraars aanvragen.  

 Vervolgonderzoek naar HB en 
PTSS op basis van de 
verkenning van Letitia de 
Jong. Breder thema: HB en 
trauma. Nog geen goed 
onderzoek. Diverse 
onderzoekers en 
psychotherapeuten hebben 
interesse. Noks brengt ze bij 
elkaar.  

 
 
 
 



HB senioren 

 Artikel Gerõn.  

 Leaflet.  

 Diverse presentaties NL en Eng. 

 Twee geschreven portretten met 
foto’s. 

 Twee onderzoekrapporten Hanze 
Hogeschool op site (juni 2015). 

 Persbericht over HB senioren 4 
augustus 2015. 

 Voorlichting aan zorgmedewerkers 
Pieter van Foreest door Noks Nauta 
en Anita v.d. Drift, februari 2016. 

 Stadsradio Delft, febr 2016. 

 Omroep Max: korte uitzending over 
HB senioren op 14 maart 2016.  

 Artikel: ‘Gifted Elders: A forgotten 
group’. Noks Nauta, Ellen Fiedler en 
Terry Friedrichs, website IHBV maart 
2016.  

 Idem: Mensa World Journal mei 
2016. 

 Idem: Artikel voor NAGC ingediend 
(mei 2016). 

 Tegelkaarten met uitspraken zijn te 
koop in webshop. Opbrengst is voor 
projecten rond HB senioren.  

 Workshop over HB senioren op 
EMAG 2016 door Noks Nauta.  
 

HB en GGZ/ hulpverleners 

 Diverse informatieve presentaties 
gegeven in verschillende GGZ 
instellingen.   

 Leaflet voor intakers in de GGZ.  

 Overzicht van waar infopakket 
‘Aandacht voor HB in de GGZ’ (maart 
2016) is afgegeven.   

HB en GGZ/ hulpverleners 

 Interviews onder HB over hun ervaringen met 
psychotherapeuten en de vraag welke elementen van de 
therapeutische relatie werken en welke niet (Manon 
Savelkoul). Oproep in oktober 2015 geplaatst, voldoende 
aanmeldingen gekregen. Doorlooptijd wsch meer dan een 
jaar. Loopt goed. 

 Verkennen welke kennis en behoeften mensen in de GGZ 
hebben m.b.t. HB: Lianne Kleijer (Novilo) gaat enkele 
interviews houden binnen de GGZ. Stagneert.  

 Idee voor vierjarig project bij ZonMw ingediend oktober 2016: 
afgewezen. 

 Samenwerking met MIND, nieuwe aanvraag over HB in de 
GGZ indienen mei 2017. 

 
HB en depressie/ suïcide 

 Literatuurverkenning naar HB en depressie/ suïcide door 
vrijwilliger Martin Apistola is klaar en online (link op website 
IHBV). Noks overlegt over verdere publicaties.  
 

HB en suïcidepreventie 

 Projectidee in november 2015 i.s.m. Bruno Emans ingediend 
bij ZonMW in hun programma ‘Suïcidepreventie’. 
Samenwerking met een psychiater en mensen die HB 
kinderen begeleiden. In eerste ronde afgewezen.  Hoe verder? 

 
HB en autisme 

 Proefschrift Agnes Burger - Veltmeijer over HB en autisme 
lezen en recensie schrijven: wat betekent dit voor HB 
volwassenen?  (Walther Ligtvoet) 

 Leaflet hierover ontwikkelen i.s.m. Agnes Burger – Veltmeijer: 
najaar 2016 (nog niet gestart). 

 
Profoundly gifted 

 Concept leaflet (i.s.m. Zwitserse student) is klaar in het Engels. 
Zoeken naar proeflezers. Vragen of Sue Jackson wil meelezen?  

 
 
 

HB bij de dokter 

 Nogmaals proberen thema bij 
artsen op de agenda te 
krijgen. Hoe?  

 
HB en allergieën 

 Geen kwantitatief onderzoek 
bekend, wel casuïstiek.    

 
HB en relaties 

 Arja Roozemond wil leaflet 
voorbereiden in najaar 2016.  

 
 



 Artikel van Bruno Emans in Talent 
van februari 2017 over 
Hoogbegaafden in de GGZ (incl. 
uitkomsten peiling onder > 600 
mensen), staat ook op website IHBV. 

 Masterclass  over HB volwassenen 
voor mental health professionals in 
NL, 27 maart 2017 in samenwerking 
met  RINO Zuid. Lisa Erickson en 
Maggie Brown komen in NL.  

 Masterclass voor coaches en 
counselors 29/ 30 maart 2017.   

  
 
HB en HSP 

 Leaflet. 

 Artikel met aanbevelingen op 
website. 

 
HB en ADHD 

 Leaflet.  
 
Profoundly gifted 

 Film Rise november 2015 gedraaid 
met nabespreking.  

 Idem in workshop op SLO 
conferentie 27 en 28 sept 2016 met 
discussie.  

HB en slapen  

 Contact met neuroloog Angelique Pijpers, slaapdeskundige bij 
Kempenhaeghe. Zij meldt dat er verwijzingen van HB met 
slaapproblemen bij hen kunnen komen in samenhang met 
onderzoek (relatie HB en slaap; wat is effectieve 
behandeling?) Noks heeft opzet gemaakt. Stagneert.  

 Contact met slaaponderzoeker Kristiaan van der Heijden, 
Universiteit Leiden. Heeft belangstelling voor onderzoek bij 
HB maar er is geen geld. 

 


