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 Prevalentie

 Verschillen jongens en meisjes

 Seksuele ontwikkeling

 Empathie/emotieregulatie/trauma

 Comorbiditeit

 Handleiding Witteveen



Wat is de prevalentie van 
autismespectrumstoornissen onder de 
algemene bevolking?

 A) 1,5 %

 B)  1 %



Wat is de verhouding tussen aantal mannen 
met autisme en aantal vrouwen met autisme?

 A) Op ieder 7 mannen 1 vrouw met autisme

 B) Op iedere 4 mannen 1 vrouw met autisme



 Jongens                      Meisjes

* meer gedrags- * minder gedragsproblemen

problemen                              

* externaliserend * Internaliserend    

* minder emotionele                 * Meer emotionele problemen

problemen

* Intensieve bijzondere             * Intensieve ‘gewone’ hobby’s

hobby’s

* fijne motoriek                        * Betere fijne motoriek

minder goed



 Ouders:

- Evenveel problemen bij dochters met ASS als zoons met 

ASS

- Maar: vaker gelabeld als claimend of timide

 Leerkrachten:

- Zien minder problemen bij meisjes met ASS dan bij  

jongens

- Initiatief diagnostiek meestal vanuit school

- Dus: meisjes minder vaak onderzocht op ASS.



 Vallen wel op bij andere meisjes

 Voelen zich vaak anders dan leeftijdsgenoten



 Eerder geconfronteerd met anders zijn

 Vooral door leeftijdsgenoten

 Sociale codes (delen, kletsen)

 Proberen te kopiëren

 Maar aanpassen lukt nooit 100%

 Veel schaamte en terugtrekken

 Trauma’s door pesten



 Subcultuur

- Gothic

 Hobby

- Scouting

- Schaken



 Cognitief

 Niet beter leren aanvoelen

 Sociaal-emotioneel jong



 Niet de typische ASS hobby’s

- Ordenen

- TV programma’s

- Sporten

- Social media

- Werk

- Lezen/dieren



 Seksuele kennis

 Naïviteit

 Seksuele geaardheid, meer biseksueel,    
meer aseksueel

 Overprikkeling



 Seksuele voorkeur       ASS      controlegroep

 Mannen 67,9%           93%

 Vrouwen                       1,9%             2-3%

 Biseksueel                     13,2%           1-5%

 Aseksueel                      17%              1%



 Vaker premenstrueel syndroom 25,9 % vs. 
14,8 % ( prikkelgevoeligheid)

 1e Menstruatie voor 10e jaar ( 5,7% vs 2,2 %)

 1e Menstruatie na 16e jaar ( 7,4 % vs 4,4%)

 overgang??

 Onregelmatige menstruatie ( 57% vs 35%)



 Voorspelbaar maken

 Bespreekbaar maken

 Inplannen

 spontaan?

:  Beter geplande seks dan geen seks



 Aandacht voor de emotie voor de ander

 Sociale lijm

 Roept hulpgedrag op

 Samenwerking



Baron-Cohen & Weelwright, 2004

Empathie

Affectief
(Voelen)

Cognitief
(Begrijpen)



“Voelen wat de ander voelt”



“ Begrijpen wat de ander voelt “



 Affectieve empathie in een groep jongeren 
zonder ASS: minder agressie naar anderen.

 Affectieve empathie in groep jongeren met 
ASS: meer agressie naar anderen.

Rieffe, C., 2016



 Problemen in emotieregulatie> verhoogde 
stress

 Kun je je moeilijk richten op de ander

 Beter emotie te vermijden.



 Traumatische context mist vaak
 Blijven haken aan details, plaatjes, geuren, 

etc.
 Die verbonden zijn aan een paniekgevoel
 Cognitie ontbreekt

Spek, A. , 2016



 Geen  ‘beschermend netwerk’
 Niet aanvoelen wat sociaal handig is
 Moeite met communiceren

- reactie bedenken duurt langer
 Anders zijn daardoor mikpunt
 Emotieregulatie problemen

- Blijven hangen in boosheid
- Daardoor “dankbaar” slachtoffer

Spek, A. , 2016



 Zonder autisme:
- Troost, aanraking
- Geruststelling
- Aanwezigheid van de ander

 Autisme
- Voorspelbaarheid (weten wat wanneer

gebeurt)
- Sensorische voorspelbaarheid
- Begrijpen waarom dingen gebeuren
- De rustige aanwezigheid van de ander

Spek, A., 2016



 Kunnen soms beter omgaan met verlies

 Anders gehecht waardoor ze anderen 
makkelijker loslaten

 Mensen met ASS houden zichzelf minder voor 
de gek

Spek, A. 2016



 Jonge vrouw van 28 bekend met ASS

 In de jeugd affectieve verwaarlozing en 
geestelijke mishandeling

 Afgelopen jaar scheiding ouders

 Ouders gingen zich anders gedragen

 Dit riep veel vragen op, hoe moet ik me 
gedragen?

 Verhoogde angst en stress 



 Ontregeling

 Wat is hier het trauma?



 Stap 1: Is er echt een trauma?

 Stap 2: Wat is traumatisch?

 Stap 3: Begrijpt de persoon zelf waarom het 
traumatisch is? (soms al genoeg)

 Stap 4:Zo nodig behandeling.

Spek, A. , 2016



 Nog niet goed onderzocht

 Persoonlijkheids problematiek

- Interpreteren vanuit ASS

 Eetproblemen

 Depressie

 Angst

 Emotieregulatieproblemen

 PTSS/Trauma



 Vrouwen met ASS sociaal gezien anders

- gezien als manipulerend

 Zwart-wit denken

 Moeite met reguleren emoties

 Dwingend

 Ten onrechte, BPS



Manipuleren als omgaan met 
afstand/nabijheid

Dwingend om duidelijkheid te 
krijgen

Problemen vriendschappen door 
moeite afstand/nabijheid

Problemen vriendschappen en 
relaties door gemis TOM

Problemen relaties door 
verlatingsangst

Problemen in relaties door het niet 
begrijpen van sociale situaties

Gevoelig voor kritiek door 
afwijzing

Ervaren vaak kritiek maar snappen 
niet wat ze fout doen

Dissociatie Terugtrekken bij overprikkeling

Moeite met alleen zijn Graag alleen zijn



Automutilatie door problemen 
emotieregulatie

Automutilatie door overprikkeling
of verandering

Suïcide poging als roep om 
aandacht

Balans suïcide of kokervisie



 PE

 Lotgenotencontact (vrouwengroep)

 Mindfullness

 CGT

 Schematherapie

 Seksuologische behandeling



 Relatie therapie

 Traumabehandeling (EMDR)

 PMT 

 Sensorische integratietherapie

 IPS/Trajectbegeleiding

 Farmacotherapie



 Wees voorspelbaar!

 Ondertitel!

 Luister en sluit aan.





www.deuvel.org© Deuvel 2016



 Jij autisme?

 Maar jij kan toch praten?

 Je bent getrouwd? En je werkt?

 Wat is jouw speciale talent?

 Ik merk helemaal niet dat jij autisme hebt

www.deuvel.org© Deuvel 2016



 Hoofdwerk

 Analyseren – Corrigeren – Compenseren

 Denken – Doen – Laten

www.deuvel.org© Deuvel 2016



Stoornis in de informatieverwerking van de 
hersenen

 TOM

 EF

 CC

 Contextblindheid

 Mentale leeftijd

 TAM

www.deuvel.org© Deuvel 2016



Moeite met empathisch denken
 Vaardigheid die toelaat bewust te zijn van 

eigen denken en dat van een ander

 Ligt aan de basis van het begrijpen van 
menselijk gedrag en onze communicatie

www.deuvel.org© Deuvel 2016



 Mensen zijn ingewikkeld

 De wereld is ingewikkeld

 De sociale code is onbegrijpelijk

 En eigenlijk niet interessant

www.deuvel.org© Deuvel 2016



Moeite met probleemoplossend denken
 Vaardigheid om de meest adequate 

strategie te kiezen, uit te voeren en te 
evalueren om een probleem op te lossen

www.deuvel.org© Deuvel 2016



 Denken en doen

 Plannen & organiseren

◦ afspraken, taken, mensen, veranderingen

 Ervaringen

◦ heden en verleden

 Flexibiliteit in denken en doen

www.deuvel.org© Deuvel 2016



Verstorende factoren
 Niet alles staat vast

 Onvoorspelbaar

 Schakelen en aanpassen

 Afleiding

www.deuvel.org© Deuvel 2016



Uitleg door middel van foto’s

www.deuvel.org© Deuvel 2016



 Informatie opnemen / waarnemen

 Informatie verwerken

www.deuvel.org© Deuvel 2016



Verstoorde waarneming
 In verschillende stukjes

 In verschillende volgorde

 Te veel

 Te intens

 Incompleet

www.deuvel.org© Deuvel 2016



Uitleg door middel van foto’s

www.deuvel.org© Deuvel 2016



 Stukjes aan elkaar plakken / weggooien

 In juiste volgorde plaatsen

 Betekenis geven

 Context bepalen

www.deuvel.org© Deuvel 2016



Het niet gebruiken van context
 De vaardigheid om spontaan en onbewust 

context te gebruiken in het verlenen van 
betekenis

www.deuvel.org© Deuvel 2016



Verschillende leeftijden in 1 persoon
 Meerdere verschillende kalenderleeftijden in 

persoon gedurende een periode

 Grote verschillen tussen sociaal-emotioneel 
en cognitief

www.deuvel.org© Deuvel 2016



Zintuigen
 Ondergevoeligheid

◦ kou, pijn, eten, drinken

 Overgevoeligheid

◦ beeld, geluid, aanrakingen

 Vertraagde verwerking

◦ Signalen komen later binnen en dus 
verlate reactie

www.deuvel.org© Deuvel 2016



Overprikkeling
 teveel en/of tegelijk plaatsvinden van prikkels

 gebrek aan overzicht

 veranderingen (verwacht en onverwacht)

Overbelasting
 overprikkeling + stress + overprikkeling + stress + 

overprikkeling + etc, etc

Gevolg
 woedeaanval, depressieaanval, uitval

www.deuvel.org© Deuvel 2016



Taal
 Hoe

◦ gesproken

◦ geschreven

 Wat

◦ mono

◦ stereo

◦ multi

www.deuvel.org© Deuvel 2016



 Handleiding (helpen) maken

 Wat helpt wel, wat helpt niet

 Ontprikkelactiviteiten

◦ Sport, bewegen, hobby’s, ontspanning

 Verzamel ondersteuners

 Ontdek en ontwikkel je capaciteiten

www.deuvel.org© Deuvel 2016



 Overzicht door week- en dagplanning

 Ontprikkelactiviteiten

◦ gitaren, gamen, werken

 Ondersteuning door hv, vrienden, collega’s, 
manneke

 Capaciteiten blijven inzetten en 
doorontwikkelen

www.deuvel.org© Deuvel 2016



Moeite met empatisch autisme denken
 Vaardigheid die toelaat bewust te zijn van 

het denkkader van mensen met autisme

 Ligt aan de basis van contact kunnen maken 
met en het begrijpen van mensen met 
autisme

www.deuvel.org© Deuvel 2016
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