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Wat aan de orde komt

• Wat is autisme

• Wat we weten over verslaving bij autisme

• Aandachtspunten als je aan de slag wil

• Interactief!



Maar eerst even een oefening



Waar loopt iemand met autisme tegen aan?



De wereld begrijpt mij niet!

Ik begrijp de wereld niet…..

Ik snap het wel, maar hoe moet ik het doen? 

Overprikkeling

Moe! 

Waar loopt iemand met autisme tegen aan?



Autisme

Behoort tot de neurobiologische ontwikkelingsstoornissen (DSM-5)

• Biologisch: complex samenspel van genafwijkingen en 
omgevingsfactoren; ongeveer 50-60% genetisch bepaald (voorheen 90%)

• Cognitief: een andere manier van informatie verwerken (Theory of Mind 
(ToM), centrale coherentie, executieve functies)

• Gedrag: (A) sociale communicatie (B) beperkte repetitieve 
gedragspatronen 



Informatieverwerking



Autisme – cognitieve theorieën

• Theory of Mind: moeite met verplaatsen in de ander
• Vooral moeite met het voorspellen van emoties, gedachten en intenties van anderen

• Niet ASS-specifiek! Problemen met mentaliseren bijv. ook bij BPS, schizofrenie, ..

“Een jongen van 18 komt voor het 

avondeten aan tafel. Na een paar 

happen zegt hij: “Het is niet te eten.” 

Zijn tante die op bezoek is, zegt tegen 

hem dat zij dit keer gekookt heeft en 

niet zijn moeder. Hierop zegt de jongen: 

“Wordt het daar lekkerder van of zo?””



Autisme – cognitieve theorieën

• Centrale coherentie: moeite om informatie te integreren tot een 
betekenisvol samenhangend geheel

• Moeite met het onderscheiden van hoofd- en bijzaken

• Contextblindheid

Beter één vogel

in de hand dan

tien in de

de lucht

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiF3fPk_IfjAhXGfFAKHXZ8BmgQjRx6BAgBEAU&url=https://www.participate-autisme.be/go/nl/autisme-begrijpen/wat-is-autisme/theorieen-over-autisme/contextblindheid/contextblindheid-en-moeilijkheden-in-de-communicatie.cfm&psig=AOvVaw2jqWgeS270sP7w2qDtEG32&ust=1561666919814728


Context in communicatie

• Betekenis van wat mensen zeggen is contextafhankelijk

Waarneembare context : Mooi weertje he? 



Autisme – cognitieve theorieën
• Executieve functies

• Repetitief gedrag

• Hardnekkig vasthouden aan routines

• Weerstand tegen veranderingen

• Problemen met planning en organisatie



Autismespectrumstoornis



(Extra) stressbronnen bij autisme

• Moeite met begrijpen van jezelf en anderen

• Veel details zien, maar niet goed overzicht krijgen

• Moeite met veranderingen: steeds je plannen en gedrag moeten aanpassen aan 

nieuwe situaties

• (Sensorische) overgevoeligheid of ondergevoeligheid

• Snel overprikkeld

• Stress op een andere manier beleven en hanteren

• Een leven lang “anders” zijn / stress gedurende de levensloop



Functie van gebruik 
op basis van onze klinische ervaringen

• Omgaan met lege momenten en het creëren van daginvulling

• Meer rust in hoofd (rumineren, “herkauwen van informatie”, piekeren

• Hanteren sociaal ongemak

• Verminderen van spanning, samenhangend met:

• het gevoel anders te zijn

• zich te moeten aanpassen

• zichzelf te hoge eisen stellen

• Verminderen van spanning en angst, als gevolg van 

• sociale overprikkeling

• sensorische overprikkeling en onderprikkeling

• slepende (praktische) problemen



Aard en omvang van verslaving bij ASS

• Er lijkt sprake van een verhoogd risico op verslavingsproblematiek bij ASS

• ASS-cliënten in specialistische 3e lijnsvoorziening: 30% verslavingsprobl. (Sizoo e.a., 2010)

• Cliënten met Syndroom van Asperger: 11% verslavingsprobl. (Lugnegård, Hallerback & Gillberg, 2011)

• ASS-cliënten: 16% verslavingsproblematiek (Hofvander e.a., 2009)

• Recent onderzoek van Butwicka et. al (2017) laat zien dat mensen met ASS twee maal zo veel 
kans hebben op ontwikkelen verslaving. 

• Alcohol- (50%) en cannabisgebruik (25%) komen het meeste voor (Sizoo e.a., 2010)



Wat zien we bij mensen met ASS?

• Zijn zich bewust van het niet goed inschatten van sociale signalen

• Maken zich druk over de indruk die ze op anderen maken; sociale verlegenheid

• Zijn hard en volhardend op zoek naar oplossingen om (sociale) beperkingen te 

overwinnen, dit kost veel energie

• Hebben hun diagnose autisme (nog) niet geaccepteerd
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Speelveld

Hoe kun je aan de slag?



Ondersteuning/begeleiding is gericht op:

• Grip krijgen op middelengebruik of verslavingsgedrag

• Grip krijgen op overmatige, ongezonde stress

• Het is een proces waarbinnen persoon met autisme en de ander samen uitpuzzelen: 

functie van gebruik en bronnen van stress

• Proces is gericht op groei van motivatie (‘willen’) en groei van (zelf)vertrouwen 

(‘kunnen’) 

• Belangrijk dat iemand essentiële levensgebieden op orde heeft of krijg.







Wat zijn belangrijke aandachtspunten in de 
samenwerking met mensen met autisme? 

• Hoe moet je jezelf opstellen? 

• Wat is belangrijk in de communicatie / gespreksvoering?



Aandachtspunten in samenwerking mensen met 
autisme 

• Wees jezelf, eerlijk, authentiek en transparant. 

• Wees betrouwbaar in je afspraken. 

• Vraag wat de ander plezierig vindt in de communicatie en wat hem of haar kan helpen. 

Hoe lang praat je met elkaar? Is visuele ondersteuning prettig? 

• Gebruik korte zinnen en geef niet teveel informatie tegelijkertijd.

• Stel vragen één voor één. 

• Geef de ander rustig de tijd om informatie te verwerken en denktijd als je een vraag hebt 

gesteld.

• Laat de ander het tempo bepalen.

• Check, als je informatie hebt verstrekt, of deze goed is aangekomen. Soms kan iemand 

informatie missen omdat hij op een detail is blijven hangen.



Aandachtspunten in samenwerking mensen met 
autisme 

• Laat de ander uitpraten, maar durf ook te begrenzen als iemand geneigd is heel 

veel in detail te bespreken en uit te weiden.

• Laat de ander je uitleggen hoe autisme bij hem of haar werkt. 

Het helpt om open en nieuwsgierig dóór te vragen en om stereotiepe opvattingen 

over autisme los te laten. 

• Probeer te begrijpen wat middelengebruik, gokken of gamen voor de ander 

betekent. Laat de ander maar vertellen. 

• Wees flexibel, rustig en geduldig.

• Wees niet te voorzichtig; gebruik ook humor.

• Misverstanden voorkomen door context te verhelderen (ondertitel je  gedrag)



Behandeling

• Verdere handvatten voor de behandeling: aandacht voor contextblindheid

• Voortdurend de context verhelderen voor een cliënt (Vermeulen, 2021)

• Sensorische prikkels voorspelbaar maken; weten wat je kunt verwachten

• In contact de context verhelderen; wat heb je vanochtend gedaan ipv hoe was je dag

• Probeer een naaste te betrekken in de omgeving van cliënt: hulpverlener, begeleider, familielid of 
partner

• Dit helpt om het geleerde ook in andere contexten te leren toepassen: vergroot generaliseerbaarheid

• Mensen met ASS leren vaak context-specifiek: behoeven hulp om het ook op andere plekken toe te 
passen



Ondersteuning - maatwerk
• Zorg voor overzicht en maak samenhang zichtbaar. 

• Maak zaken concreet: wat, hoe, wanneer, waar en met wie?

• Maak gebruik van visuele ondersteuning en schema’s.

• Check of het tempo oké is, ga niet te snel. Wees geduldig.

• Help met generaliseren van de ene situatie naar de andere.

• Help vast te houden aan voornemens (CONCRETISEREN)

• Probeer nieuwe gedragspatronen en routines te ontwikkelen.

• Bevorder motivatie. Blijf vragen naar voordelen van verandering en nadelen van gebruik. 

• Wees een maatje om mee te oefenen. Bijvoorbeeld in ‘nee’ zeggen, in het uitdagen van niet-helpende 

gedachten of in het onderzoeken van mogelijkheden om stressbronnen te veranderen.

• Durf door te vragen vanuit oprechte nieuwsgierigheid.



Take home messages

• Zelf doelen laten bepalen (ont-moeten)

• Tempo aanpassen en checken (onthaasten)

• Samen puzzelen

• Wees oprecht nieuwsgierig

Vragen? 
johan.van.zanten@novadic-kentron.nl

marc.bosma@novadic-kentron.nl

sharon.walhout@novadic-kentron.nl
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