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Algemeen bericht
Dit is een nieuwsbrief voor mensen die ooit hebben deelgenomen aan (één van
de) onderzoeken van het d’Arc lab. De laatste nieuwsbrief was van 2016. Er was in
de tussentijd wel nieuws om te delen, maar we waren eerst druk met garanderen
dat we ons onderzoek konden voortzetten. Dat is gelukt en dus zijn er vele nieuwe
namen die u zult zien verschijnen in deze nieuwsbrief. Een aantal van de ‘oude garde’ werkt nu op andere plekken. Zo is Anne Geeke Lever in 2017 gepromoveerd op
het onderzoek naar veroudering en autisme en werkt zij nu bij Dimence. Linda Olde
Dubbelink deed onderzoek naar planning bij tieners met een autismediagnose en
zij werkt nu in een kleine zelfstandige psychologenpraktijk. Barbara van Heijst werkte
destijds samen met autistische meedenkers aan een psycho-educatieprogramma
voor ouderen met een autismediagnose (‘Ouder & Wijzer’) en zij werkt nu bij Voorzet. Marieke Kuiper deed onderzoek naar sensorische gevoeligheid bij mensen met
autisme en zij is nu werkzaam bij het Dr. Leo Kannerhuis. Zij zetten dus hun werk voort
in het klinische werkveld.
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N.B.: In deze nieuwsbrief hebben wij ervoor gekozen om te spreken over ‘autistische …
(volwassene/oudere/etc/)’ en niet zozeer over mensen met autisme. Dit omdat uit een recent onderzoek1 is gebleken dat de meerderheid hier de voorkeur aan gaf. We gebruiken
soms ook de term ‘met ASD’. Dit betekent ‘met een autisme spectrum diagnose’.
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1

Sommige van u hebben jaren geleden aan ons onderzoek meegedaan.
Hiervoor nogmaals dank. Uw medewerking zorgt ervoor dat wij binnen het ‘Dutch
Autism & ADHD research center’ bij de afdeling psychologie van de Universiteit van
Amsterdam onderzoek kunnen blijven doen naar Autisme en ADHD. De nieuwe
lichting onderzoekers is alweer een tijdje bezig en hier vindt u informatie over wat ze
recent hebben afgerond en/of wat ze nu aan het doen zijn. Met deze nieuwsbrief
willen we u op de hoogte stellen van de nieuwste ontwikkelingen en (voorlopige)
bevindingen. Het grootste project dat nu loopt is het vervolgproject naar autisme
en veroudering. Zie ook onze website www.dutcharc.nl, hier kunt u ook gedurende
het jaar steeds de meest recente informatie vinden.

Kenny, L., et al., (2016).
Which terms should be used
to describe autism? Perspectives from the UK autism
community. Autism, 20, 442462.
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Update: Het nieuwe verouderingsproject: VICI
Het project “Veroudering
& Autisme” is een langlopend onderzoek (waarop
Anne Geeke Lever in 2017
is gepromoveerd) waaraan tussen 2012 en 2017 al
420 mensen met en zonder autismespectrumdiagnose (ASD) mee hebben
gewerkt. We hebben zo
informatie verzameld over
mogelijke veranderingen
in autismesymptomen,
psychische en cognitieve
klachten, daadwerkelijk
cognitief presteren en het
functioneren van de hersenen bij volwassenen (zie
op onze website hier voor
de oude nieuwbrief met
de resultaten). Dit onderzoek wordt nu uitgebreid
met nieuwe deelnemers,
waaronder deelnemers
met ADHD. Sinds augustus 2018 zijn wij druk bezig
geweest met het benaderen van “oude” deelnemers en met het werven
van een grote groep nieuwe deelnemers. Tot nu toe

doen ruim 150 ‘oude’ en
250 nieuwe deelnemers
met ASD en/of AD(H)D en
100 nieuwe deelnemers
zonder dergelijke diagnose(s) mee aan het onderzoek. We zijn enorm dankbaar voor het grote aantal
enthousiaste deelnemers
dat tot nu toe meedoet
aan deze studie. We zijn
nog lang niet klaar
(vandaar de advertentie
hiernaast!), maar hopen
als we klaar zijn te weten
welke factoren belangrijk
zijn om te bepalen wie het
in de loop der tijd wat betreft psychische problemen en cognitie goed
doet en wie in de toekomst problemen ervaart.
Wordt vervolgd!
Tulsi Radhoe, Carolien Torenvliet, Annabeth Groenman, Joost Agelink-van
Renergem, Wikke van der
Putten, Eva Groenendijk
en Hilde Geurts zijn de
mensen waar het ‘wij” in

de bovenstaande tekst
naar verwijst. Een deel van
de ‘wij’ zijn ook onze vier
oudere en/of autistische
meedenkers.

OPROEP:
We hebben nog deelnemers (30 tot 90 jaar) nodig
die een diagnose ADHD
hebben (en daarnaast
geen ASD) en deelnemers
die zelf geen ADHD en/of
autisme hebben
(zogeheten controles). Dus
kent u mensen die dit misschien wel interessant zouden vinden? Verwijs ze
dan naar
www.dutcharc.nl/
contact/aanmelden. Hier
kunnen ze een informatiepakket voor het onderzoek aanvragen.

Update: Stress, geluid & meer
Mensen met ASD geven
vaak aan dat ze gevoelig
zijn voor geluid, licht of
andere prikkels. We weten
nog niet zo goed hoe dit
komt. Wat maakt nu dat
een bepaald geluid door
de ene persoon niet wordt
opgemerkt terwijl de ander echt last heeft van
datzelfde geluid? Vier jaar
lang heb ik onderzoek
gedaan naar stress, inhibitie (kunnen stoppen van
gedrag) en sensorische
gevoeligheden. Hierbij
heb ik gekeken of een
vertaling van een nieuw
ontwikkelde vragenlijst
voor sensorische gevoeligheden (ontwikkeld samen
met autistische meedenkers), geschikt is voor de

Nederlandse praktijk. De
GSQ-NL (Glasgow Sensory
Questionnaire) bleek nuttig dus klinische instellingen
kunnen deze nu gratis
gaan gebruiken bij bijvoorbeeld autismediagnostiek.
Verder heb ik gekeken of
autistische volwassenen
anders reageren op geluiden. We hadden het idee
dat autistische volwassenen geluiden eerder konden opmerken en er ook
een grotere en langer durende lichamelijke stressreactie van krijgen. Dit bleek
allemaal niet het geval.
Mensen ervoeren de geluiden wel als meer stressvol,
maar de lichamelijke reactie en de prestatie op de
taken kwamen hier niet

mee overeen. Dit verschil
tussen wat mensen ervaren en wat we zien in gedrag, zien we ook bij andere onderzoeken terug.
Er zijn dus wel meer ervaren gevoeligheden, maar
waar dit nu door komt, is
nog een open vraag.
Meerdere mensen geven
aan dat het ook uitmaakt
hoeveel controle ze ervaren over de geluiden of
andere sensorische prikkels.
Marieke Kuiper
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Uitkomsten: Kwaliteit van leven gedurende de levensloop
Na vier jaar heb ik mijn
promotietraject afgerond
en op 11 april 2019 mijn
proefschrift verdedigd
aan de Universiteit van
Amsterdam. Dit promotieproject van de academische werkplaats autisme
Reach-Aut was gericht op
het onderzoeken van de
nieuwe mogelijkheden en
implicaties die een com-

Kunstwerk door Elcampo, gebaseerd op het
netwerk uit de studie van Marie Deserno

plexe netwerkbenadering
van psychologische fenomenen voor het onderzoek naar autisme zou
kunnen hebben. Waar de
zoektocht naar zogenaamde biomarkers voor
autisme wijdverspreid is,
zien we steeds meer publicaties die zich afvragen of
atypische ontwikkeling
niet het product is van
verschillen in input- en
output-combinaties die
het complexe systeem
van menselijke ontwikkeling kan hebben. Onze
resultaten suggereren dat
het onderzoeken van de
complexe systemen rondom atypische ontwikkeling
nieuwe inzichten biedt
met grote relevantie voor
de klinische praktijk, maar
ook voor theorievorming
binnen het vakgebied.

Het bestuderen van autisme als product van een
eindeloze combinatie aan
factoren in plaats van één
onderliggend ‘probleem’
roept niet alleen een
nieuw soort onderzoeksvragen op maar werpt
ook nieuw licht op wanneer iemand het meest
gebaat is bij ondersteuning of een interventie.
Het past ook veel beter bij
het zogeheten neurodiversiteitsdenken. Binnenkort zal er een Nederlandstalig stuk over onze
bevindingen verschijnen in
het Wetenschappelijk Tijdschrift Autisme, in samenwerking met een groep
ervaringsdeskundigen en
clinici uit het autismeveld.
Marie Deserno

Update: Psycho-educatie voor 55-plussers met ASS
Wanneer iemand bepaalde (neuro-)psychologische
klachten ervaart, kan ervoor worden gekozen om
psycho-educatie in te zetten. Hierbij wordt voorlichting of advies gegeven,
bijvoorbeeld over hoe men
met bepaalde klachten
om kan gaan. In dit onderzoek is een psychoeducatieprogramma voor
ouderen met autisme onderzocht. Dit programma
heet ‘Ouder & Wijzer’ en is
ontwikkeld door Barbara
van Heijst en Hilde Geurts
binnen de academische
werkplaats autisme ReachAut. Autistische ouderen
hebben meegedacht over
de inhoud, de opdrachten
en wat het effect van de
psycho-educatie zou moeten zijn. ‘Ouder en Wijzer’
bestaat uit zes bijeenkomsten van ieder twee uur. Ik
heb hier onderzoek naar

gedaan en ik heb voornamelijk gekeken of dit programma leidt tot meer
inzicht in autisme en in iemands cognitieve sterke
en zwakke kanten. Daarnaast werden andere belangrijke factoren onderzocht, bijvoorbeeld: het
gevoel van controle, zelfvertrouwen, zelfstigmatisatie, kwaliteit van leven en
hoop en toekomstperspectieven. Om dit te kunnen
onderzoeken, moesten
zowel mensen met autisme
als een naaste van hen

(de ‘brugpersoon’) herhaaldelijk vragenlijsten
invullen. Momenteel worden de resultaten van het
onderzoek geanalyseerd.
Het lijkt er op dat het zelfvertrouwen inderdaad
toeneemt, maar dat de
zelfstigmatisatie (helaas)
niet afneemt. Mocht blijken dat het psychoeducatieprogramma
‘werkt’, dan kan dit op
grotere schaal worden
ingezet voor ouderen met
autisme.
Eva Groenendijk

Hilde Geurts op het INSAR congres (mei 2019) met
een poster van het psycho-educatie onderzoek.
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Uitkomsten: De Autismespectrumquotient (AQ)
De Autismespectrumquo-

leen worden bepaald

door mensen hun autistitiënt
(AQ) is een vragenDe
voorbereidingen
voor deze stusche trekken, maar ook
lijstzijn
om
verschillen
in ni-de proefdie
afgerond.
Dankzij
veau van
trekpersonen
dieautistische
mee hebben
ge- door hun sekse of leeftijd.
In dat geval meten de
ken tussen
groepen
draaid
in de pilots
is hette
onderzoek
vragen niet wat ze moeonderzoeken.
Velen
van
klaar voor de uitvoering. Een paar
ten meten. In een recent
u zullen deze vragenlijst
kinderen van collega’s zijn als eerste
door ons gepubliceerd
wel eens hebben ingeonderzocht en zullen over twee jaar
artikel hebben we ingevuld. Nu is dit niet perse
worden
uitgenodigd
voor vervolgzoomd op de verschillende perfecte
vragenlijst,
onderzoek.
de vragen van de AQ,
maar hij isHet
welonderzoek
gratis en is onder
de
aandacht gebracht
bij istienersmet gegevens van 408
veelgebruikt.
De vraag
van
Dr. AQ
Leo voor
Kannerhuis
deelnemers tussen 19 en
nuhet
of de
ieder- en Kristal79 jaar. Sommige deelnegeschikt
is. Het
lis:een
eeneven
middelbare
school
voor jonmers
zou bijvoorbeeld
niet
zingeren
met autisme in
Nijmegen.
Dit hadden de diagnose autisme, andere niet.
vol zijn
om AQ-scores
te
heeft
enthousiaste
aanmeldingen
vergelijken
tussen
autistivan
tieners met
autisme
opgele- De resultaten laten zien
dat er een aantal vragen
sche
mannen
en
autistiverd. Bedankt voor jullie deelname!
is dat niet alleen autistische vrouwen, wanneer
Toch zoeken we nog veel tieners
sche trekken meet, maar
de antwoorden niet almet een autisme diagnose (dat kan

ook anders is voor mensen met en zonder autismediagnose. De acht
vragen die het grootste
probleem vertoonden
waren vaak negatief geformuleerd. Het kan dus
zinvol zijn om soms juist
niet de hele vragenlijst af
te nemen, maar de verkorte versie.
Joost Agelink van Rentergem

Nieuw onderzoek: Sociale aandacht bij autisme en psychose
Zowel mensen met ASD
als mensen met psychotische klachten hebben
vaak moeite in het sociale contact. We weten
nog niet goed hoe dit
komt, maar aandacht in
sociale situaties speelt
hierbij vermoedelijk een
belangrijke rol. Om dit
beter te begrijpen heb ik
een samenwerking opgezet met het Amsterdam
UMC. Ik doe (door een
beurs die ik heb mogen
ontvangen) nu onderzoek naar sociale aandacht bij autistische jongeren (16-30 jaar) en jongeren die een eerste psychose hebben gehad.
Het doel van het onderzoek is na te gaan wat
jongeren met verschillende psychische klachten
opmerken bij andere

mensen wanneer die
emotioneel worden of
met elkaar aan het praten zijn. Wordt er bijvoorbeeld op het gezicht en
de stem gelet om te bepalen of iemand boos is,
of om te bepalen of iemand de waarheid
spreekt? Jongeren met
ASD en psychose geven
vaak aan dit soort dingen lastig te vinden,
waardoor ze soms moeite hebben om andere
mensen goed te begrijpen. Inmiddels hebben al
ongeveer 75 jongeren
mee gedaan, maar om
deze vragen goed te
kunnen beantwoorden
hebben we momenteel
nog extra deelnemers
met ASD nodig tussen de
16-30 jaar. Deelnemers
krijgen €25 vergoed en

maken kans op een
Playstation 4. Indien het
jou wat lijkt of als je mensen kent die mogelijk geïnteresseerd zijn, stuur
dan een mail naar:
t.b.ziermans@uva.nl.
Tim Ziermans

Het artikel waarin is
ingezoomd op de
verschillende
vragen van de AQ
is vrij toegankelijk
via de volgende
link:
https://
journals.sagepub.c
om/doi/
full/10.1177/1362361
319828361
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Even voorstellen: Klachten, testen en menopauze
Met het ouder worden
gaat onze cognitie achteruit. Sommige mensen merken dit eerder dan andere
mensen, of hebben hier
meer last van. Klachten
die mensen hebben zijn
bijvoorbeeld het naar de
keuken lopen om iets te
pakken, maar eenmaal in
de keuken niet meer weten waar je naar op zoek
bent. Uit ons eerdere onderzoek kwam dat autistische volwassen vaker dit
soort klachten rapporteren
dan niet autistische volwassenen. Deze zogeheten subjectieve cognitieve
klachten hebben gek ge-

noeg weinig relatie met de
testen voor cognitie die
vaak worden afgenomen,
maar dit betekent niet dat
deze klachten niet serieus
moeten worden genomen.
Zo kan het zijn dat autistische volwassenen bij het
testen extra hun best doen
en hierdoor goed presteren, maar daarna wel
enorm moe zijn. Ook kan
het zijn dat we juist het
type cognitieve klachten
die mensen in het dagelijks
leven ervaren tot nu toe
niet zo goed konden meten met de testen die wij
afnamen. Ik zal in mijn onderzoek dieper ingaan op

deze subjectieve cognitieve klachten en hoe deze
op lange termijn ontwikkelen. Hierbij wil ik graag ook
extra aandacht besteden
aan de menopauze bij
autistische vrouwen. Hormoonveranderingen in de
overgang zouden juist een
rol kunnen spelen in de
ervaren klachten.
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Even voorstellen: Subgroepen op hersenniveau
We zijn allemaal uniek met
betrekking tot de dingen
die we meemaken, de manier waarop we de wereld
om ons heen ervaren en de
uitdagingen waarmee we
te maken krijgen. In de medische wereld ligt er steeds
meer nadruk op preventie,
waarbij wordt geprobeerd
om mensen te begeleiden
vóórdat zij tegen dingen
aanlopen. Hierbij wordt
ingespeeld op het specifieke sterkte-zwakteprofiel van
ieder individu. Echter, één
van de eisen die wordt gesteld aan ontwikkelingen in
de medische wereld is dat
deze niet te veel mogen
kosten. Dit kan worden bereikt door op zoek te gaan
naar overeenkomstige eigenschappen bij mensen
en op basis daarvan hulpmiddelen te ontwikkelen. In

de psychiatrie werd traditioneel al gezocht naar overeenkomsten in gedrag,
maar dit heeft geleid tot
minder specifieke diagnostische groepen waartussen
veel overlap bestond. Door
de komst van grootschalig
genetisch onderzoek en
beeldvormende hersenstudies hebben we nu kennis
van neurobiologische kenmerken die soms een betere indeling in groepen mogelijk maken. Ik ben op het
moment aan het onderzoeken of we subgroepen
kunnen identificeren van
kinderen met een vergelijkbare organisatie van de
hersenfuncties. Vervolgens
willen we onderzoeken of
we deze overeenkomsten
kunnen relateren aan het
vóórkomen van gedragskenmerken van veelvoorko-

mende neurobiologische
ontwikkelingsstoornissen bij
kinderen. In de toekomst
kan dit helpen bij het specificeren van diagnostische
groepen, waardoor hulp
meer op het individu kan
worden toegespitst.
Joe Bathelt

Schematische weergave van verschillende
cognitieve profielen

Afsluiting
U kunt altijd op onze website terecht als u meer informatie wilt over één van de bovenstaande projecten: www.dutcharc.nl.
Met vriendelijke groet,
het d’Arc team.

Autism & ADHD Research
Center
Department of Psychology
Nieuwe Achtergracht 129B
1018 WS Amsterdam
Website:
www.dutcharc.nl

