
 
Zintuiglijke informatieverwerking (ZI) 
 
Wanneer we met onze zintuigen iets zien, voelen, ruiken, proeven of horen, noemen we dat 
waarnemen. Bij dagelijkse activiteiten, zoals eten en aankleden, maken we gebruik van de 
informatie van deze waarnemingen. De samenwerking tussen waarnemen en de activiteit 
die daarvan het gevolg is, wordt Zintuiglijke Informatieverwerking genoemd. 
 
De zintuigen waar wij mee waarnemen zijn:  

1. Ruiken  
2. Zien 
3. Horen 
4. Proeven 
5. Voelen (tactiele systeem). Wij voelen aan of iets te warm, koud, nat, droog, hard 

of zacht is enz. 
 
Vanuit de ZI wordt er ook gekeken naar: 
 

6. Evenwichtsorgaan (vestibulaire systeem). Ons evenwicht behoed ons om te vallen 
en zorgt dat wij ons adequaat opvangen als we vallen.  

7. Onze spieren en gewrichten (propriocepsis), hiermee voelen wij hoe de stand is 
van de gewrichten in de ruimte. Deze werken samen met het voelen en ons 
evenwicht. 

 
 

Het waarnemen en bewegen beïnvloeden elkaar voortdurend  
en zijn niet los van elkaar te zien. 

 
 



 
 
 
 
 
 
Taken van de zintuigen 
Onze zintuigen hebben in principe twee taken:  

1. Waarschuwen voor gevaar  
2. Het herkennen van informatie 

 
Deze taken kunnen niet gelijktijdig worden uitgevoerd er moet steeds een keuze worden 
gemaakt. Dit gebeurt onbewust. Het waarschuwen voor gevaar heeft steeds voorrang. Ieder 
persoon reageert hier anders op. 
 
 
Alertheid 
Een aspect dat een belangrijke rol speelt bij de verwerking van zintuiginformatie is de mate 
van onze alertheid. Alertheid kan worden beschouwd als een parameter voor ons 
bewustzijn.  Alertheid zegt iets over het functioneren van het bewustzijn. 
 
Er worden vanuit de ZI 5 fasen van alertheid benoemt.  
1. Slapen; voldoende gesteund liggen. 
2. Ongericht actief/passief; automatische handelingen zonder bewuste prikkelverwerking. 
3. Wakker en gericht actief; er is beleving en afstemming. Er wordt geleerd. 
4. Gespannen actief /passief; het overlevingsgedrag blijft voortdurend intact. 
5. Emotionele ontlading; huilen, boos e.d. Vanuit angst om te overleven. 
 
Spanningsspiegel 
 
 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
Iedere zintuigprikkel heeft een waarschuwend vermogen en bezit ook een stukje informatie. 
De verhouding tussen die twee is niet altijd hetzelfde. Sommige zintuigprikkels hebben een 
groter waarschuwend vermogen dan anderen. Deze twee taken kunnen niet tegelijkertijd 
worden uitgevoerd. Er moet steeds een keuze gemaakt worden welke taak aan de orde is.  
In het algemeen heeft het waarschuwende systeem voorrang. De mens selecteert de prikkel 
en kiest op welke manier hij zal reageren. Dit gebeurt grotendeels onbewust. 
 

Problemen met Zintuiglijke Informatieverwerking 

Wanneer er problemen zijn met de Zintuiglijke Informatieverwerking wordt op teveel 
prikkels niet gereageerd en op andere prikkels wordt er juist te sterk gereageerd met de 
vlucht-, vecht- of verstarreactie. Het onderzoeken, ordenen en integreren wordt hierdoor 
vermeden en de ontwikkeling hiervan komt onvoldoende op gang. Bij personen met ZI-
problemen overheerst de overlevingsstrategie. Iemand leert dus niet meer van zijn eigen 
handelen, maar doet dit plichtmatig of niet.  

 
 

 
 
Behandelprogramma 
De Zintuiglijke Informatieverwerking wordt bij ieder persoon apart onderzocht. Elke persoon 
reageert anders op zintuigprikkels en geen enkel persoon is hierin hetzelfde. 
Aan de hand van beeldmateriaal en een ingevulde vragenlijst zal er een ZI analyse gemaakt 
worden. De vertaalslag naar begeleiding zal tijdens een bespreking aan de hand van de 
beelden vertaald worden naar wat dit betekend voor de dagelijkse zorg en omgang met de 
persoon.  
  



 
 
 
 
 
 
Door vanuit de Zintuiglijke Informatieverwerking te kijken naar de persoon krijgt gedrag een 
andere betekenis, waardoor de communicatie en begeleidingsstijl beter afstemt wordt op 
wat de persoon nodig heeft. Er wordt weer aansluiting gevonden in het contact waarna er 
plezier en beleving wordt ervaren. 
 
 

“Alles wat ik hoor vergeet ik 
  Alles wat ik zie onthoud ik 
  Alles wat ik doe begrijp ik” 

 
 
Bianca Stroo-de Graaf 
ZI consulent IntenZie 
 
 
 
 
 
 
 
Wilt u een onderzoek aanvragen? Dan kan via het aanvraagformulier op de website: 
https://intenzie.nl/zintuiglijke-informatieverwerking/  
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