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VOORWOORD
Autisme is een onderwerp wat in de wereld aanwezig is maar vaak vergeten wordt. Het is erg 
belangrijk dat dit niet vergeten wordt. Mensen met ASS kunnen zoveel brengen in de wereld 
als de wereld er meer op gebouwd zou zijn. Bij het schrijven van deze exploratie heb ik, 
Susan Neeteson, ontdekt hoe belangrijk dit onderwerp is. Tijdens het onderzoek ben ik 
ondersteund door een aantal mensen die ik persoonlijk wil bedanken. Daniëlle Roberts, Nina 
Kramer en de afstudeergroep wil ik allemaal bedanken voor de goede feedback. 
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INLEIDING
“Hoe kan er meer bewustzijn gecreëerd worden in de directe omgeving van jonge vrouwen met 
(hoogfunctionerend) ASS?” is de hoofdvraag waarmee ik het onderzoek heb doorlopen. Deze 
exploratie is opgebouwd uit verschillende onderdelen om antwoord te geven op de hoofdvraag. Het 
begint bij de “introductie”. Hier wordt verteld over de eigen positionering en het doel van dit 
onderzoek. Ook worden hier de deelvragen voorgelegd. Dit hoofdstuk wordt vervolgd met het 
hoofdstuk “prikkels”. Hierin wordt uitgelegd wat een prikkel inhoudt en hoe een prikkel werkt. In het 
hoofdstuk “systeem” worden meerdere onderdelen behandeld. Zo wordt er gesproken over 
vooroordelen en het zogenoemde “masker”. Ook worden verschillende enquêtes en een cultural 
probe genaamd “Het prikkeldagboek” behandeld. Dit hoofdstuk wordt opgevolgd door het hoofdstuk 
“concept opstellen”. Hierin is de weg naar het prototype product te vinden met onder andere een 
persona en een plan van eisen. Vanuit hier wordt er verder gekeken naar “concept onderzoek”. Hier 
wordt onderzoek gedaan naar het prototype. Daarnaast worden ook testen en verbeteringen 
doorgevoerd. Door het gehele proces heen is veel gesproken met de doelgroep en hun omgeving. 
Hier is voor gekozen om zo een goed beeld van de werkelijkheid te vormen.

DOELSTELLING
Het doel van dit onderzoek is om meer bewustzijn te creëren over ASS in de directe omgeving van 
jonge vrouwen met ASS. Het is belangrijk voor de omgeving om meer inzicht te krijgen hoe iemand 
zich voelt op het moment dat die persoon overprikkeld is. Op het moment dat dit niet bekend is 
ontstaat vaak onduidelijkheid en frictie tussen de personen. Dit resulteert frequent in een 
onaangename sfeer. Daarbij gaan mensen zich meestal nog rotter voelen. Dit geldt voor zowel 
omgeving als de mensen met ASS.

EIGEN POSITIONERING
ASS bij jonge vrouwen is iets wat vaak onopgemerkt is. Zij worden vaak op latere leeftijd 
gediagnostiseerd, omdat de kenmerken niet duidelijk waren. Hierdoor kunnen zij zich voelen alsof ze 
er niet bij horen. Een gevoel van eenzaamheid en onbegrip. Dit leidt vaak tot een depressie. In mijn 
omgeving heb ik kennisgemaakt met dit soort situaties. Hierbij heb ik vanuit verschillende posities 
de situaties geobserveerd. Dit probleem is vrij onbekend, omdat het vrijwel niet zichtbaar is.
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HOOFD- EN DEELVRAGEN

Vanuit mijn originele hoofdvraag “Hoe kunnen jongvolwassenen met (hoogfunctionered) ASS meer 
inzicht krijgen in hun prikkels om zo minder snel overprikkeld te raken en hun prikkelniveau 
gemakkelijk te kunnen delen met hun omgeving?” ben ik d.m.v. onderzoek terecht gekomen bij de 
nieuwe onderzoeksvraag “Hoe kan er meer bewustzijn gecreëerd worden in de directe omgeving van 
jonge vrouwen met (hoogfunctionerend) ASS?”. De focus van deze vraag is een stuk interessanter om 
te onderzoeken en is ook minder onderzoek naar gedaan. Daarnaast is het punt van het masker een 
heel interessant onderdeel om te onderzoeken, omdat als het waren het masker niet zichtbaar is. 

DEELVRAGEN 

- Wat is ASS? 

- Wie is de doelgroep? 

- Wat is een prikkel? 

- Hoe werkt de verwerking van prikkels? 

- Wat zijn de vooroordelen over ASS? 

- Wat is het masker? 

- Wat voor gevoel gaat er schuil achter het masker? 

- Hoe zou het onzichtbare masker eruit zien? 

- Zorgt het masker voor afstand tussen personen?

3
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ASS staat voor Autisme Spectrum Stoornis of 
ook wel autisme in het kort. Autisme is een 
informatieverwerkingsstoornis. Dit houdt in 
dat mensen met autisme dezelfde informatie 
op een andere manier binnenkrijgen en 
verwerken. Zij beschikken niet over het 
zogenaamde “filter” (zie figuur 1) die anderen 
wel hebben. Het licht van de lamp in de ruimte 
is volgens het brein net zo belangrijk als de 
persoon die tegen je aan het praten is. Het 
ontbreken van dit “filter” zorgt ervoor dat alle 
informatie en prikkels even hard binnenkomen. 
Er vindt geen filtering plaats in het brein 
(rechts). Ook is het schakelen tussen 
informatie lastig. Bij een niet autistisch brein 
(links) is de informatie in bolletjes in combinatie met een filter die onbelangrijke informatie eruit 
haalt. Ook kan dit brein gemakkelijk schakelen tussen de informatiebolletjes. Voor verdere uitleg zie 
het hoofdstuk prikkels (Brainblocks, 2020). Daarnaast hebben mensen met ASS vaak moeite in de 
sociale wereld en hebben ze vaak een specifieke interesse of hobby. Autisme is een erfelijke 
aandoening, oftewel je wordt ermee geboren. Niet iedereen met autisme is hetzelfde, het is een 
spectrum. Daardoor zijn de bovengenoemde elementen niet voor iedereen met autisme van 
toepassing. De criteria voor een autisme diagnose worden omschreven in de DSM-5: Diagnostic and 
Statistical Manual of Mental Disorders (American Psychiatric Association, 2013). Autisme wordt vaak 
verdeeld onder hoogfunctionerend en laagfunctionerend autisme. Dit is hetgeen dat veel mensen 
kwaad maakt, omdat het woord hoogfunctionerend niet de juiste verwoording is. Wat met 
hoogfunctionerend bedoeld wordt is iemand met een gemiddeld tot hoog IQ. Laagfunctionerend 
houdt in dat wanneer iemand naast autisme ook een verstandelijke beperking heeft. 
(Hersenstichting, 2021) 

ALGEMEEN

De doelgroep binnen dit onderzoek is jongvolwassenen tussen de 16 en 25 jaar met 
hoogfunctionerend autisme. Deze leeftijdscategorie krijgt te maken met een grote druk vanuit de 
omgeving. Zij gaan studeren of een baan zoeken, maar niet iedereen met autisme past binnen het 
“normaal”. Hierdoor kunnen ze bijvoorbeeld moeite hebben met het volgen van een opleiding. Niet 
omdat dit te moeilijk is, maar omdat het elementen met zich mee brengt die uitdagend zijn, zoals last 
minute deadlines, groepsopdrachten en de continue prikkels afkomstig vanuit de school omgeving. 

Wat bij hoogfunctionerend autisme vaak het geval is is dat de omgeving vergeet dat de persoon 
autisme heeft. Het is niet een gebroken been dat continu zichtbaar is. Dit zorgt vaak voor veel 
onbegrip door de omgeving.

WAT IS ASS?

FIGUUR 1: Brain Blocks 
(Brainblocks, 2020)

DOELGROEP
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I like to think of autistic shutdown 

like an out-of-service phone. You 

might be able to use the phone for 

basic, emergency functions, but 

using it as you normally would is out 

of the question. Sometimes, you can 

operate with the 1% battery you 

have left, but others, it runs out 

right when you need it most, 

leaving you completely drained and 

shut off from the rest of the world.
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WAT IS EEN PRIKKEL
Een prikkel is een verandering in de omgeving van een organisme of een weefsel die een bepaalde 
reactie tot gevolg heeft (Van Dale, 2022).   

Onder prikkels vallen onder andere temperatuur, geluid, licht, pijn, textuur, geur en aanrakingen. 
Deze prikkels hebben allemaal te maken met de zintuigen van de mens (zie figuur 2). 

PRIKKELS

FIGUUR 2: Zintuigen van de mens 
(Sensorische informatieverwerking, 2020)

VERWERKING VAN PRIKKELS
De Brain Blocks zijn eerder genoemd in dit verslag. Deze methode wordt vaak gebruikt om mensen 
met autisme en/of hun omgeving uit te leggen wat verschillend werkt in het brein.  In figuur 3 zie je 
vier plaatjes van de Brain Blocks. Plaatje 1, 3 en 4 gaan over het autismebrein. Plaatje 2 over het 
“normale” brein. Het autisme brein heeft geen filter en werkt met staafjes informatie. Bij een rustig 
autisme brein ziet het eruit zoals op plaatje 1. Zodra er teveel informatie tegelijkertijd binnenkomt 
kan het brein het niet meer sorteren, dit komt omdat er geen filter is om het tegen te houden. Dit ziet 
er uit zoals op plaatje 2. Binnen het autisme brein heb je naast staafjes informatie ook cilinder 
informatie. Staafjes informatie is duidelijke informatie. Een voorbeeld betreft we gaan morgen om 
13:00 naar de Ikea in Breda om een Billy boekenkast te kopen en je zusje gaat ook mee. Cilinder 
informatie is juist onduidelijke informatie. Bijvoorbeeld “we gaan morgen naar de Ikea”. Dit zorgt voor 
veel vragen bij iemand met autisme, want “Hoe laat gaan we?” “Naar welke Ikea gaan we?” “Waarom 
gaan we daarheen, wat hebben we nodig?”  “Met wie gaan we?”. Die cilinder informatie past niet 
binnen het staafjes brein. De oplossing hiervoor is het boogje. Het boogje op plaatje 4 staat voor de 
antwoorden op al die vragen. De cilinder en het boogje zorgen samen voor een staafje en zo rust in 
het brein. Het autisme brein is daarnaast ook niet zo flexibel als een “normaal” brein op plaatje 2, deze 
kan goed schakelen tussen informatie (Kaldenbach, 2021b).

FIGUUR 3: Brain Blocks 
(Kaldenbach, 2021a)

         1             2               3                 4
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Voor dit onderzoek is er een enquête (zie bijlage 1) gehouden bij mensen met ASS. Totaal hebben hier 
118 mensen aan deelgenomen. Hiervan was 94% vrouw. De leeftijden liepen erg uiteen. Wat erg 
opvallend was, was dat de meesten (69%) hun diagnose kregen boven de leeftijd van 26 jaar (figuur 
4). Dit is erg oud, aangezien je ASS je hele leven hebt en het niet iets is wat ineens ontstaat. De 
oorzaak hiervan is dat vrouwen erg goed zijn in het camoufleren van hun symptomen, waardoor het 
vaak niet snel herkent wordt (NVA, Nederlandse Vereniging voor Autisme, 2021). 

Meer dan de helft van de mensen heeft bezigheden in het dagelijks leven zoals werk en school. Toch 
wil 82% iets anders gaan doen. Dit komt door verschillende redenen, zoals een droombaan die door 
de ASS wordt bemoeilijkt. Of een opleiding die ze graag willen doen, maar de schoolomgeving is voor 
hen gewoon te inspannend. Meer dan de helft van de mensen gaf aan de diagnose te verwachten. Dit 
komt doordat ze vaak zelf al veel onderzoek van te voren doen naar de elementen waar zij tegen aan 
lopen in het leven. 

ENQUÊTE MET DOELGROEP

2%
2%

7%

6%

16%

67%

Geluid
Licht
Geur
Tast
Smaak
Overig

Van welke prikkels heeft u het 
meest last?

6%

40%
46%

8%

Bijna nooit
Weleens
Redelijk vaak
Veel te vaak
Altijd

Hoe vaak heeft u last van 
overprikkeling?

FIGUUR 4: 
 Enquête met de doelgroep 

42%

27%

20%

4%
5%

0-12
13-17
18-25
26-35
> 35

Op welke leeftijd kreeg u de 
diagnose?

PRIKKELS 

Geluid wordt volgens deze enquête als meest voorkomende zintuigelijke 
prikkel aangewezen zie figuur 4. De gevoeligheid voor geluid is erg hoog. 
Hierdoor storen mensen met ASS zich hier snel aan. Ook zijn geluiden altijd 
prominent aanwezig in ruimtes (Spek, 2013). Naast geluid eindigt licht ook 
vrij hoog in de ranglijst.  

Iedereen gaf in dit onderzoek aan last te hebben van overprikkeling. Hiervan 
gaf 86% aan dat het vaak gebeurt zie figuur 4. Dit aantal ligt erg hoog. De 
meesten gaven aan dat het prikkelniveau het hoogst ligt na een activiteit en 
aan het einde van de dag. De prikkels zijn vaak tijdens de activiteit nog niet 
goed doorkomen. Na de activiteit komen de prikkels pas echt binnen. 
Hierdoor kan het zo zijn dat je tijdens de activiteit nergens last van hebt en 
daarna instort. 

Het afzeggen van afspraken, omdat je overprikkeld bent doet 67% van de 
deelnemers. 29% zou dit graag willen doen. Wanneer je afspraken afzegt 
kan het zorgen voor rust, hierdoor kan je je ook beter gaan voelen. Wanneer 
dit te vaak gebeurt kan dit juist ook weer zorgen voor isolatie. Hierbij is het 
belangrijk dat mensen de balans vinden. Wanneer mensen er dan toch op 
uitgaan zorgt het naderhand thuisblijven het meest om de overprikkeling te 
stoppen. Thuis wordt gezien als een veilige en rustige plek.  

Er zijn vele activiteiten die zorgen voor overprikkeling. Alle activiteiten zijn 
buitenshuis en of met andere mensen. Sociale activiteiten en feestjes 
worden als de ergste prikkelbron gezien. Het is hier vaak druk. Veel 
zintuigelijke prikkels en je moet je mengen tussen de mensen. 

Het interview gaat verder op pagina 11. 
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FIGUUR 5: What is “masking”  
(21andsensory, 2019)

VOOROORDELEN
MENSEN MET AUTISME ZIJN ASOCIAAL 
Mensen met autisme kunnen inderdaad moeite hebben met sociaal contact, maar dit geldt niet voor 
iedereen met autisme. Sociaal contact kan moeilijk zijn, maar zeker niet onmogelijk. 

MENSEN MET AUTISME ZIJN ONGEVOELIG 
Mensen met autisme vinden het lastig om hun emoties te uiten. Zij ervaren emoties vaak heftiger. 

MENSEN MET AUTISME ZIJN GEVAARLIJK 
Sommige mensen met autisme kunnen woede uitbarstingen krijgen. Dit komt vaak door vele stress 
en overprikkeling. Dit is niet gevaarlijk. 

AUTISTEN ZIJN TE VERGELIJKEN MET EEN COMPUTER 
Autisten vinden het fijn om te werken met logica. Een voorbeeld van een vakgebied waar autisten 
relatief veel werken is het gebied van ICT. 

ALLE MENSEN MET AUTISME ZIJN HETZELFDE 
Autisme is een spectrum, wat betekent dat er veel verschillende soorten van autisme bestaan. Ook 
binnen die soorten zijn weer individuen net als jij en ik (Vankan, 2018).

MASKER
De term masking is een term die veel gebruikt 
wordt bij mensen met ASS. De term is 
voornamelijk veel voorkomend bij vrouwen met 
ASS (Hull, 2019). De vraag blijft waarom dit zo 
is. Er zijn meerdere onderzoeken naar 
geweest. De reden hiervoor is waarschijnlijk 
dat de sociale behoefte bij vrouwen hoger 
liggen. Zij willen graag vriendschappen 
aangaan en erbij horen. Deze behoefte ligt bij 
mannen vaak lager (Sedgewick, 2015). Masking 
betekent letterlijk een masker opzetten. Het is 
een strategie die wordt gebruikt om niet op te 
vallen in sociale situaties. In figuur 5 staan een 
aantal voorbeelden van het gedrag dat zich 
voordoet bij het dragen van het zogenaamde 
masker. De reden voor dit gedrag is het 
verbergen van de autisme, zodat je er meer “bij 
hoort” (Stanborough, 2021).

SYSTEEM
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ENQUÊTE MET DOELGROEP
Dit is het vervolg van het interview op pagina 9. 

OMGEVING 

Het begrip vanuit de directe omgeving schijnt 
nogal afwisselend te zijn. Niet iedereen begrijpt 
ASS. Het gevolg hiervan is dat er frictie ontstaat. 
Mensen met ASS voelen dan frustratie en worden 
snel verdrietig zie (figuur 6). Dit kan voor verdere 
mentale problemen zorgen, wanneer dit te vaak 
voorkomt. Zelfacceptatie wordt hierdoor vaak 
ook lastig gevonden. 

MASKER 

Het dragen van het “masker” heeft gevolgen. 75% 
e r v a a r t d a t d e o m g e v i n g h i e r d o o r d e 
overprikkeling niet ziet (zie figuur 6), waardoor de 
omgeving denkt dat het er niet is en vervolgens 
veel verwacht van die persoon. Het masker wordt 
door 96% van de mensen uit de enquête 
gedragen. 77% draagt het masker zelfs vaak of 
altijd. Het dragen van het masker geeft het gevoel 
dat je erbij hoort en dat je mee kunt doen met de 
rest. 53% vindt het niet fijn om het “masker” te 
dragen, maar doen het toch om maar dat gevoel 
van erbij horen te krijgen.

4%

12%5%

4%

75%

Ja, hierdoor zien ze minder goed de overprikkeling, lijkt alsof er niks is.
Ja, ze snappen niet waarom ik mijn overprikkeling niet laat zien.
Ja
Nee
Overig

Zorgt het “masker” voor onbegrip 
uit uw omgeving?

20%

12%

34%

34% Dan raak ik erg gefrustreerd
Dan wordt ik verdrietig
Dat maakt mij niks uit
Overig

Wat gebeurt er als de omgeving 
uw overprikkeling niet begrijpt?

FIGUUR 6: Enquête met de doelgroep

CONCLUSIE 

Ondanks dat autisme een breed spectrum is bleek uit de enquête dat veel mensen tegen dezelfde 
problemen aanlopen. Zo wordt thuis als een veilige plek gezien en had bijna iedereen wel last van 
overprikkeling. De omgeving speelt een belangrijke rol in het leven van iemand met autisme. Wanneer 
afstand ontstaat tussen directe omgeving en de persoon met autisme kan dit mentale gevolgen 
hebben, aangezien mensen met autisme over het algemeen veel bevinden in hun veilige omgeving en 
weinig daarbuiten. 
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Voor dit onderzoek is een enquête (zie bijlage 2) gehouden bij mensen uit de omgeving van iemand 
met autisme. Totaal hebben hier 7 mensen aan deelgenomen. 

Uit deze enquête is gebleken dat de directe omgeving over het algemeen wel doorheeft hoe iemand 
zich met autisme voelt en hoe daar mee om te gaan. Toch blijkt dat 43% het soms wel lastig vind om 
iemand met ASS te begrijpen (zie figuur 7). Ook de tevredenheid in de omgang is verdeeld. Meer dan 
de helft geeft aan dat ze opzich wel tevreden zijn met de omgang met de persoon met ASS, maar dat 
het soms ook beter zou kunnen (zie figuur 7). 

ENQUÊTE MET OMGEVING

ENQUÊTE MET ONBEKENDEN
Voor dit onderzoek is er een enquête (zie bijlage 3) gehouden. Totaal hebben hier elf mensen aan 
deelgenomen. 

Uit deze enquête is gebleken dat iedereen wel iets weet van autisme. Iets wat opviel bij deze 
enquête was de antwoorden op de vraag: “Wat zijn aspecten uit het leven waar mensen met autisme 
het meest tegenaan lopen?”. De meesten gaven een antwoord met het woord sociaal contact of 
communicatie. Verwerking van prikkels o.i.d. kwam niet voor in de antwoorden, terwijl bijna iedereen 
met autisme prikkels lastig te verwerken vindt. Sociaal contact is erg wisselend bij mensen met 
autisme. Sommigen kunnen het wel “goed” en sommigen hebben er wat meer moeite mee. 

14%

43%

43% Ja heel erg
Ja vind het soms wel lastig
Nee niet echt
Nee 57%

43%
Ja gaat prima
Ja op zich wel, maar kan soms ook beter
Nee niet echt
Nee

Vind u het lastig om de ASS te 
begrijpen?

Bent u tevreden hoe de omgang 
met de persoon met ASS gaat?

FIGUUR 7: Enquête met omgeving/ onbekenden 

CONCLUSIE 

In de directe omgeving van de personen met autisme zijn de meningen over de omgang erg verdeeld. 
Dit hangt natuurlijk af van de type personen. Toch vind bijna de helft ASS soms lastig te begrijpen. 
Ondanks dat ze aangeven dat de omgang met de persoon met ASS redelijk gaat. Hieraan kan je zien 
dat er toch wat afstand is tussen de mensen en dat ze graag de afstand weg willen halen.
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CULTURAL PROBE | PRIKKEL DAGBOEK
De bedoeling is dat de persoon met autisme zijn of haar prikkelniveau op één dag gaat bijhouden. Dit 
mag op zelf gekozen momenten. De persoon uit de directe omgeving doet dit ook voor die persoon. 
Ze vullen dit apart van elkaar in in het prikkel dagboek (figuur 8 & bijlage 1). Na het invullen is er nog 
een gesprek geweest over de ingevulde resultaten.  

DEELNEMERS 
Drie duo’s 

DOEL 
Het doel van deze cultural probe is om te ontdekken of de directe omgeving inzicht heeft in de 
hoeveelheid prikkels en het dragen van het masker. 

FIGUUR 8: Prikkel Dagboek 
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RESULTATEN 
PERSOON O 
De persoon uit de omgeving zonder autisme. 

PERSOON A 
De persoon met autisme. 

DUO 1 | MOEDER DOCHTER | HECHTE BAND 
Persoon O gaf op een moment aan dat persoon A zich slechter voelde dan dat persoon A zelf aan gaf. 
Op andere momenten waren de resultaten vrij gelijk. 

DUO 2 | MOEDER DOCHTER | NORMALE BAND 
Persoon O gaf bij elk moment een betere toestand aan dan persoon A zelf deed. Bij het eerste 
moment was het verschil niet zo heel groot. Bij de twee andere momenten was het verschil erg 
groot. Persoon O gaf aan dat persoon A redelijk vrolijk was en een laag prikkelniveau had. Daarnaast 
gaf ze aan dat masker amper gedragen werd. Persoon A gaf aan dat haar prikkelniveau vrij hoog lag 
en ook het masker redelijk aanwezig was. 

DUO 3 | VRIEND VRIENDIN | HECHTE BAND 
Persoon O gaf twee van de drie keer aan dat persoon A zich beter voelde dan dat persoon A zich 
eigenlijk voelde. Één van de drie keer gaf persoon O een vrij vergelijkbaar antwoord als persoon A. 
Alleen het masker verschilde. Persoon O gaf zo’n 40% aan terwijl persoon A 70% aangaf. Persoon A 
had hierbij het idee dat ze amper de overprikkeling liet merken. Terwijl persoon O het wel opviel. 

CONCLUSIE 
Uit dit onderzoek is gebleken dat mensen uit de omgeving wisselend inzicht hebben. De een ziet heel 
goed door het masker heen en de ander juist niet zo goed. Het probleem is natuurlijk ook niet voor 
iedereen met ASS aanwezig.  
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HOE ZIET HET “MASKER” ERUIT?
Het “masker” dat mensen met ASS vaak dragen is iets wat niet echt bestaat. Wat als dit masker echt 
zou bestaan en je deze zou kunnen zien. Hoe zou deze er dan uit zien? In dit onderzoek is gevraagd 
aan mensen met ASS en hun omgeving om het masker te tekenen (zie figuur 9). Vervolgens heeft er 
een gesprek plaats gevonden over hun tekening. 

DEELNEMERS 
Vier deelnemers waarvan 2 mensen met autisme en 2 mensen uit hun omgeving. 

DOEL 
Het doel van deze tekeningen maken is om inzicht te krijgen in wat zij voor zich zien bij het woord 
masker. Ook welke elementen zij gaan vertalen in het masker. 

A

B

RESULTATEN 

MASKER A AUTISME 

Het masker bedekt een gedeelte van het gezicht. Het masker kan 
groeien en krimpen. De ene keer draag je het masker meer dan de 
andere keer. Op het masker zijn er twee elementen getekend die 
achter het masker schuil gaan. Namelijk de tornado die in het 
hoofd raast vind en de tranen van de stress/verdriet/ 
overprikkeling. Voor het kleurgebruik is gekozen voor een paars 
masker. De keuze is hierop gevallen, omdat het een mix van de 
kalmte blauw en de onrust rood is. 

MASKER B AUTISME 

Het masker bedekt het hele gezicht. Het masker heeft 
verschillende doorlatendheid niveaus. Deze zijn gelinkt aan het 
stoplichtensysteem (groen goed en rood niet goed). Bij groen is het 
masker niet heel veel aanwezig. Bij oranje is het al meer aanwezig 
en bij rood is hij er helemaal.  
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MASKER C OMGEVING 

Het masker bedekt het halve gezicht. Het masker is 
gedeeltelijk doorzichtig, zodat je erdoorheen kunt kijken. De 
kleur rood staat voor onbegrip en boosheid. Dit komt, omdat 
het gevoel van verdriet onderdrukt moet worden. 

MASKER D OMGEVING 

Het masker bedekt het gehele gezicht. Zelfs de ogen en mond 
zijn niet zichtbaar. Dit komt omdat geen echte emotie op te 
zien valt bij het dragen van het masker. Op het masker 
bevinden zich gekleurde vierkantjes. Deze geven de chaos/
prikkels aan in het hoofd. Deze hebben verschillende kleuren 
om duidelijker de chaos aan te geven. 

FIGUUR 9: Masker tekeningen

C

D

CONCLUSIE 
Uit dit onderzoek is gebleken dat iedereen duidelijk een verschillend beeld heeft van het masker. De 
emoties die erachter schuil gaan komen wel vrij overeen. Deze emoties zijn verdriet, onbegrip en 
boosheid.  Ook heeft iedereen het over een masker dat ook gedeeltelijk aanwezig kan zijn. Dit geeft 
aan dat het niet wel of geen masker is, maar er bestaat ook zoiets als in hoeverre wordt het masker 
gedragen.

GESPREK VS CULTURAL PROBE
Uit de cultural probe en interviews bleek dat mensen uit de directe omgeving van iemand met ASS 
wel inzicht hebben in wat de persoon met ASS doormaakt. Ook kunnen zij vaak goed vertellen wat 
iemand met ASS op zo’n moment nodig heeft. Ze vertellen dat ze begrijpen waarom iemand met ASS 
rust neemt na bepaalde activiteiten. Al deze punten worden mooi verteld, maar als je verder 
doorvraagt bij zowel omgeving als de persoon met ASS komt toch iets anders naar voren. Vaak is er 
toch onbegrip aanwezig. Dit komt, omdat het gevoel van overprikkeling lastig in te beelden is. Zeker 
als je op het moment niet in gesprek kunt gaan met de persoon met ASS aangezien die persoon 
overprikkeld is.
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PERSONA
NAAM: Lisa Jansen 
LEEFTIJD: 20 
WOONPLAATS: Breda 
STATUS: In een relatie  
DIAGNOSE: Autisme Spectrum Stoornis 
LEEFTIJD VAN DIAGNOSE: 18 
OPLEIDING: CMD  
HOBBY’S: Creatief en technisch bezig zijn 
KARAKTER: Babbelaar, bescheiden, creatief, eerlijk, enthousiast, 
hulpvaardig, intelligent, nieuwsgierig, praktisch, slim en 
zelfstandig. 
DAGELIJKSE BEZIGHEDEN: Student, creativiteit, programmeren, 
muziek luisteren en wandelen. 
THUISSITUATIE: Vader, moeder, zusje en huisdieren. 
HOUDT NIET VAN: Het ov, pleinen en kleding dat kriebelt. 
ONMISBARE ITEM: Zonnebril 
VERVELENDSTE PRIKKELS: Geluid en licht 
OMGEVING MEESTE PRIKKELS: School 
FIJNSTE OMGEVING: Eigen kamer 

MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG ZATERDAG ZONDAG

08:00 SCHOOL SCHOOL

10:00 SCHOOL SCHOOL SCHOOL HUISWERK

12:00 SCHOOL AFSPRAAK SCHOOL HUISWERK

14:00 SCHOOL SCHOOL WANDELEN

16:00 HUISWERK SCHOOL WANDELEN

18:00 HUISWERK HUISWERK HUISWERK HOBBY CREATIEF

20:00 TV TV TV TV TV TV TV

22:00 TV TV TV TV TV TV TV

WEKELIJKSE PLANNING

UITSTEL GEDRAG       LOOPT VAST OVERPRIKKELING

In de planning is te zien dat vaak na activiteiten buitenshuis overprikkeling ontstaat. Ook is het vaak 
lastig om later in de week na veel activiteiten te functioneren, omdat overprikkeling dit bemoeilijkt. 
Dit komt omdat de overprikkeling nog niet “opgelost” is. Daarnaast is er vaak sprake van uitstel 
gedrag voor een activiteit. Dit heeft te maken met de activiteiten die later op de dag gepland staan. 
Deze zitten al in haar hoofd, waardoor ze zich lastig ertoe kan zetten om iets anders te gaan doen.

CONCEPT OPSTELLEN

Om een beter beeld te kunnen schetsen van het probleem is hieronder een persona opgesteld.
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PLAN VAN EISEN
1. ONDUIDELIJKHEID WEGNEMEN  
Er ontstaat vaak onduidelijkheid tussen de persoon met autisme en hun directe omgeving. Dit komt 
vaak, omdat de persoon met autisme zich niet duidelijk genoeg kan uiten. Ook heeft dit te maken met 
het feit dat het erg lastig is om je in te leven in wat de persoon met autisme allemaal voelt. 
OORSPRONG: Enquêtes | Cultural Probe 

2. INZICHT CREËREN 
Het ontwerp moet inzicht geven voor de omgeving in het hoofd van iemand met autisme. 
OORSPRONG: Enquête | Cultural Probe 

3. HET GESPREK OPENEN 
Het ontwerp moet een opening worden voor een gesprek. Hierbij gaat het niet om een verplichting, 
maar het makkelijker maken om een gesprek te starten. 
OORSPRONG: Literatuuronderzoek 

4. GEEN DIEPZINNIGE GESPREKKEN HOEVEN VOEREN 
Zoals de eis hiervoor is het de bedoeling dat de mogelijkheid tot een gesprek makkelijker gemaakt 
wordt, maar niet verplicht wordt om diepzinnige gesprekken te voeren. 
OORSPRONG: Literatuuronderzoek 

5. MOEITELOOS 
Het ontwerp moet gemakkelijk te gebruiken zijn en niet te “heftig” zijn.  
OORSPRONG: Literatuuronderzoek |  Enquête 

6. HERINNERING 
Het ontwerp gaat helpen bij het ophalen van de kennis. 
OORSPRONG: Enquête |  Cultural Probe 

7. GELUID 
Het ontwerp gaat inzicht geven in de overprikkeling waarbij geluid een grote rol zal spelen. 
OORSPRONG: Literatuuronderzoek | Enquête  

8. BELEVING 
Het ontwerp moet mensen mee nemen in het hoofd van iemand met ASS. 
OORSPRONG: Cultural Probe| Enquête 
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IDEEËN
1. APP | HERINNERING HEFTIGHEID VAN PRIKKELS 
Een app waarin je je eigen video kan maken met audio. Die video kan je delen met je omgeving. In de 
app geef je aan wat je audio prikkels waren. Dan maakt de app een filmpje voor je (zie figuur 10). 

2. APP | EMOTIES/ GEVOELENS DELEN 
Een app waarin je je emoties en gevoelens kunt delen door middel van kleuren en keywords (zie figuur 
10). 

3. APP | DE HEFTIGHEID VAN DE PRIKKELS LATEN ERVAREN 
Een app waar je oortjes voor nodig hebt. Vervolgens laat de app jou ervaren wat iemand met autisme 
in dezelfde ruimte hoort (zie figuur 10).

DOEL
Vanuit de directe omgeving wordt autisme over het algemeen wel begrepen, maar toch wordt vaak 
vergeten wat voor impact het daadwerkelijk heeft. Dit komt omdat autisme als het ware niet goed 
opvalt door het masker. Mensen vergeten het hierdoor en hebben eigenlijk een soort herinnering 
nodig die hun helpt meer inzicht te krijgen in het gevoel van de persoon met autisme. Vaak ontstaat 
er frictie tussen personen door het onbegrip. Erover praten is vaak lastig aangezien het moeilijk is als 
je overprikkeld bent om  nog te discussiëren.

CONTEXT
Het ontwerp gaat gebruikt worden in het dagelijks leven van een jonge vrouw met 
(hoogfunctionerend) autisme. De app wordt gebruikt tijdens of na het uitvoeren van bepaalde 
activiteiten die veel prikkels opleveren.

FIGUUR 10: App ideeën
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ENQUÊTE DOELGROEP
Het doel van deze enquête was om inzicht te krijgen in welke omgevingen de meesten zich bevinden 
en wat voor prikkels/geluiden het meest aanwezig zijn. Aan deze enquête hebben 35 jong volwassen 
vrouwen deelgenomen. 

OMGEVINGEN 

Vanuit de enquête (bijlage 4) zijn een aantal omgevingen als veel voorkomende omgevingen naar 
voren gekomen. Zo scoorde thuis, werk en buiten/natuur hoog. 

GELUIDEN 

Vanuit de enquête (bijlage 4) zijn een aantal geluiden naar voren gekomen die als meest vervelend 
ervaren worden. Hieruit kwam naar voren dat geluiden die mensen produceren zonder het gebruik 
van producten het meest vervelend is, zoals pratende mensen en drukke kinderen. 

CONCEPT ONDERZOEK

SAM 

SAM staat voor Stress Autism Mate (zie figuur 11).  De app zorgt ervoor dat 
mensen met autisme hun stress niveau kunnen meten en registreren. 
Ondersteuning bij de dagelijks ervaren stress biedt de app. Daarnaast stelt 
de app een paar keer per dag vragen aan de persoon. Het stressniveau 
wordt aan de hand van de antwoorden op die vragen bepaald. (Stress 
autism mate, 2021)

uMore - Mental Health Tracker 

Deze app is gebouwd voor mensen die problemen hebben met hun 
mentale gezondheid (zie figuur 12). Niet specifiek voor mensen met ASS. In 
de app kun je je mentale gezondheid tracken door op meerdere momenten 
op een dag aan te geven hoe je je voelt. Het overzicht kan gedeeld worden 
met vrienden of familie. Ook kan de app je advies geven. (uMore, 2021)

Tiimo 

Deze app is gemaakt als zijnde planner  (zie figuur 13). Deze is niet 
specifiek gemaakt voor mensen met ASS. De app zorgt ervoor dat het 
gemakkelijker is om routines aan te houden. De focus ligt hierbij ook niet 
op stress of prikkels. (Tiimo | Visual Daily Planner, 2021)

WAT IS ER AL BEKEND?

FIGUUR 11: SAM app

FIGUUR 12: uMore app

FIGUUR 13: Tiimo
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Rootines 

Deze app is ontworpen voor mensen met ASS (zie figuur 14). De app helpt 
bij routines, zo kun je elementen uit je leven bijhouden. Routines zorgen 
voor rust bij mensen met ASS en zijn daarom erg belangrijk. (Connecting 
Care through Patient Engagement., 2021) 
(Neeteson, 2022)

BELEVING AUTISME BREIN

FIGUUR 15:Video autisme brein     (National Autistic Society, 2019) https://www.youtube.com/watch?

In het hoofd van iemand met autisme kijken is erg lastig. Met alleen woorden kan er niet uitgelegd 
worden wat er allemaal in het hoofd omgaat. De beste manier om dit echt te kunnen begrijpen is het 
te kunnen beleven. Zo zijn er vele ervaringen online te vinden. Een voorbeeld bevindt zich in 
bovenstaand figuur (figuur 15). Het principe achter de video’s is allemaal hetzelfde. De beelden en het 
geluid tonen wat iemand met ASS zou kunnen ervaren. Niet iedereen met ASS zal exact dezelfde 
ervaring hebben. Het is en blijft natuurlijk een spectrum.  De video’s zijn gemaakt op basis van vele 
gegevens van vele mensen. Dit hierboven is een voorbeeld van het idee dat in de prototype app 

CONCLUSIE 

Er bestaan al vele apps om mensen met ASS te ondersteunen in hun leven. 
Deze apps zijn allemaal gefocust op planning en routines. Geen een app 
heeft de focus liggen op het communiceren met de omgeving.

FIGUUR 14: Rootines

https://www.youtube.com/watch?v=aPknwW8mPAM
https://www.youtube.com/watch?v=aPknwW8mPAM
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AUTOMATISEREN
Om ervoor te zorgen dat mensen de app gaan en blijven gebruiken is het automatiseren van de app  
belangrijk. Dit zorgt voor betere gebruiksvriendelijkheid. Hieronder staan een paar elementen die 
toegepast kunnen worden in de app. 

DAGELIJKSE RITME 

Iedereen heeft een ritme dat zich herhaalt. Bij sommigen gaat het om een paar activiteiten in de 
week bij anderen gaat het bijna om alles wat ze doen. “Ritmes vormen markeringen in de tijd, die 
markeringen geven betekenissen aan het dagelijks bestaan. Ze geven aan wanneer we werken, 
opstaan, sporten of vrij zijn.” (Huijer, 2015) Mensen met ASS hebben over het algemeen behoefte aan 
structuur. Zij hebben hierdoor vaak een ritme. (PsyQ, 2021)  

Binnen de app worden prikkels aangegeven aan de hand van de activiteiten die je hebt ondernomen. 
Wanneer je een ritme in je leven hebt zitten betekend dit dat je dagelijks/ wekelijks bijna hetzelfde 
kan invullen. Om ervoor te zorgen dat niet gebeurt kan in de app een systeem ingebouwd worden die 
ervoor zorgt dat je niet telkens voor dezelfde activiteit hetzelfde hoeft in te vullen, maar dat de app 
dit al voor je heeft gedaan. Mocht dit toch niet meer passend zijn voor die activiteit dan kan je het 
alsnog aanpassen. 

TRACKING 

Aan bepaalde activiteiten zijn locaties verbonden. Deze locaties zou de app kunnen koppelen aan 
bepaalde activiteiten en zo automatisch voor je geschiedenis kunnen ophalen. 

LICHAMELIJK TRACKEN 

Bij bepaalde activiteiten horen ook bepaalde bewegingen. Deze zorgen ook voor wisselingen die te 
meten zijn, denk hierbij aan ademhaling en loopsnelheid. Wanneer je meer gestresst (geprikkeld) bent 
gaat meestal je hartslag omhoog en kan je onrustiger worden. (De Nederlandse Hartstichting, 2021) 
Deze input zou in de app gebruikt kunnen worden. 

HUISELIJKE OMGEVING 

Wanneer prikkels in de app ingegeven zijn kan de app tonen hoe iemand zich voelt. Stel dat een kamer 
dit ook kan tonen. De lampen die bepaalde tinten geven en felheid, gordijn open of dicht, type muziek, 
etc. De app zou een systeem zoals google home kunnen aansturen om dit alles te doen op basis van 
de ingegeven informatie van de persoon. (Google, 2022) 
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PROTOTYPE 1

TESTEN 1

INTRO 
In de introductie van de app zijn de instellingen te vinden die je van te voren kunt bepalen (zie figuur 
16). 

INSTELLINGEN 
Bij de instellingen kun de eerst gekozen instellingen aangepast worden  (zie figuur 16). 

OVERZICHT 
Bij het overzicht heb je verschillende opties. Hierbij zijn drie mogelijkheden aanwezig. De eerste is de 
prikkelmeter. De prikkelmeter laat zijn in hoe verre de persoon overprikkeld is. Ook laat deze zien 
welke emoties aanwezig zijn en in hoe verre deze aanwezig zijn. Bij overzicht twee is een video 
aanwezig. Deze video speelt de omgeving en geluid af waarin de persoon zich heeft bevonden, op 
deze manier kun jij de prikkels ervaren die een ander ook ervaart. Bij overzicht 3 zit een audio 
systeem. Hiervoor heb je een koptelefoon of oortjes nodig. Dit systeem laat alle geluiden die zich op 
dat moment in jouw omgeving zich bevinden even hard horen, net zoals bij iemand met ASS die de 
geluiden vaak niet kan filteren  (zie figuur 16). 

NIEUWE ACTIVITEIT 
Om je overzicht te vernieuwen kan je een nieuwe activiteit toevoegen. Hierbij kun je aangeven waar je 
bent geweest, welke geluiden er aanwezig waren en in hoe verre, ook de emoties. Ook kan je 
aangeven in welke mate die aanwezig waren en als laatste de prikkelmeter  (zie figuur 16). 

GESCHIEDENIS 
Bij de geschiedenis kun je snel en gemakkelijk de recente activiteiten kiezen. Op deze manier hoef je 
niet telkens alle gegevens te geven bij dezelfde activiteit. De app neemt dan de ingevulde gegevens 
van de vorige keer over. Ook kun je de gegevens van de vorige keer aanpassen (zie figuur 16).

Hetgeen wat uit de eerste test voornamelijk naar voren kwam was dat het niet duidelijk was wat het 
doel van de app was. Daarnaast werd het ook lastig gevonden om te begrijpen wat je allemaal kan 
doen in de app. In gesprek met de doelgroep zijn we erop uit gekomen om een voorstukje in de app te 
bouwen. Hierin wordt stap voor stap eenmalig door de app gelopen. 

FIGUUR 16: Prototype 1
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PROTOTYPE 2

FIGUUR 17: Prototype 2
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OMSCHRIJVING 
In prototype 2 is de feedback meegenomen van prototype 1. Voor het echte begin van de app is een 
introductie over de app toegevoegd. Hier wordt stap voor stap uitgelegd wat de app kan en wat je 
opties zijn.

VERVOLG
Het testen van de app gaat voortgezet worden. Hierbij zullen ook de aspecten van de app op zichzelf 
getest gaan worden, zoals de video en live audio. Dit alles om het prototype  zo optimaal mogelijk te 
maken.
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CONCLUSIE
“Hoe kan er meer bewustzijn gecreëerd worden in de directe omgeving van jonge vrouwen met 
(hoogfunctionerend) ASS?” was de hoofdvraag van dit onderzoek. Uit het onderzoek is gebleken 
dat het bewustzijn creëren erg belangrijk is. Aangezien er vaak afstand en frictie is tussen de 
persoon met ASS en hun direct omgeving. Dit komt omdat het lastig is om je te verplaatsen in 
het hoofd van iemand met ASS. Het ervaren is toch anders dan met woorden horen wat het 
inhoudt. Daarnaast bleek dat het voor mensen met ASS lastig om uit te leggen wat in hun hoofd 
omgaat bij overprikkeling.   

Mensen met ASS dragen vaak een masker dat het lastiger maakt voor de omgeving om te 
kunnen zien hoe het met die persoon gaat. Dit zogenoemde masker is iets wat mensen bij wijze 
van spreken dragen om hun emoties niet te laten zien. Uit het onderzoek is gebleken dat veel 
schuil gaat achter het masker en dat het masker liever niet gedragen wordt. Er werd 
aangegeven dat het dragen van het masker voor een veilig gevoel zorgt. Ook voelt het alsof je 
tussen de rest van de wereld past, omdat je niet meer opvalt. Bij de getekende maskers werd 
duidelijk dat veel mensen het masker echt als een letterlijke laag over het gezicht zien die de 
ware emoties verbergt. Uit dit onderzoek blijkt dat het dragen van een masker een groot 
probleem kan zijn. Dit zogenoemde masker zorgt ervoor dat het bewustzijn creëren bij de 
omgeving een stuk lastiger wordt. Jammer genoeg is de wereld niet gemaakt om het masker te 
laten verdwijnen. Daarom is dit ook niet de oplossing voor dit probleem. 

Om mensen met ASS en hun omgeving te helpen was het belangrijk om een communicatie 
middel te creëren die niet te veel eist van de persoon met ASS op het moment van 
overprikkeling. Ook was het erg belangrijk dat het communicatiemiddel de omgeving mee kan 
nemen in het brein van de persoon met ASS. Hoe kan er meer bewustzijn gecreëerd worden? 
Door middel van de app die als communicatiemiddel gaat dienen. De app kan zowel in woorden 
en beeld tonen hoe de persoon met ASS zich voelt. Ook kan de app zorgen voor een inkijkje in 
het hoofd van de persoon met ASS door middel van een video of live audio. 

SLOT



27

AANBEVELING
Uit onderzoek is gebleken dat de app een goede toegevoegde waarde kan hebben voor mensen 
met ASS en hun omgeving. Het is toegankelijk en gemakkelijk om te kunnen communiceren. 
Daarom wordt aanbevolen om verder te kijken naar hoe een app zo ontworpen kan worden dat 
het fijn te gebruiken is voor mensen met ASS. Denk hierbij een prikkelarme app (qua kleur en 
vormgeving) die niet te veel vraagt op het moment van overprikkeling. 

DISCUSSIE
In het onderzoek kwam naar voren dat mensen met ASS toch heel verschillend hun ASS 
ervaren. Niet iedereen loopt tegen dezelfde problemen aan. ASS is een natuurlijk een 
spectrum, maar de verwachting was dat het spectrum minder breed was dan dat het 
uiteindelijk was. Daarnaast bleek ook dat simpelweg niet iedereen met ASS geholpen kan 
worden met één ontwerp, omdat iedereen zo verschillend is. Een grote groep kan wel geholpen 
worden. 

De concept app gaat een webbased app worden. Aangezien in de tijd waarin dit onderzoek 
plaatst vind geen tijd is om een daadwerkelijke app te creëren. Om het effect van een app zo 
goed mogelijk na te bootsen is gekozen om de app zodanig te ontwerpen dat deze de vorm 
krijgt van een website. Zodat je hem wel op je telefoon kunt openen en de ervaring van een app 
kunt hebben.
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Hoeveel weet u van autisme?

100%

Ja
Nee

Heeft iedereen met autisme dezelfde 
kenmerken?

Wat is autisme? 
- Opgesloten in eigen wereld. 
- Een ontwikkelingsstoornis. 
- Een psychische aandoening waarbij iemand denk ik anders reageert op bepaalde prikkels. 
- Autisme is een stoornis waarbij men snel overprikkeld kan raken van allerlei hedendaagse bezigheden. Ook kan het voorkomen dat men tics heeft waarbij men een bepaalde actie meermaals uitvoeren omdat dit veilig voelt. 
- Een mentale aantasting op het gedrag/emoties. 
- Een stoornis die veel verschillende vormen kan nemen. 
- Gevoelig zijn voor prikkels waardoor een eigen waarheid/beleving, beperkte realiteit ontstaat. De omgeving moet aangepast worden om de mensen met ASS zo goed mogelijk te laten functioneren. 
- Autisme is een bepaalde stoornis waarin mensen bepaalde trekjes kunnen vertonen. Zoals moeilijke sociale interacties, snel overprikkeld of pr se vast willen houden aan hoe iets zou moeten. 
- Een stoornis waarbij mensen niet flexibel zijn in denken en handelen. Deze mensen hebben problemen met communicatie en interactie met anderen. 
- Autisme is een conditie waarbij de persoon in kwestie op een dermate andere manier denkt/functioneert dat niet conformeert aan de maatschappelijke standaard. Hierbij hebben deze individuen moeite met het omgaan met 

de  “neuro normalen”. 
- Een aangeboren stoornis. 

Waar denkt u aan als u denkt aan autisme? 
- Moeilijk te sturen en corrigeren van de persoon. 
- Niks bijzonders? Slecht tegen verandering kunnen en moeite met prikkelverwerking. 
- Vaste routines, gevoelig voor bepaalde geluiden of aanrakingen, moeite hebben met het communiceren van gevoelens en emoties naar anderen, moeite hebben met het begrijpen van anderen (lichaamstaal bijv.), het 

stereotype van de jongens in bepaalde Netflix series, het is een heel groot spectrum dus bij iedereen is het anders 
- Zie het vorige antwoord 
- Mensen met mentale verschillen die de interactie met anderen beïnvloeden. 
- Autisme kan zich op veel verschillende manieren uiten, bijv. moeite met sociale interactie, hyperinteresse, moeite met informatieverwerking. 
- Film: a beautiful mind. Boek: geef me de 5. Visualiseren. Prikkelarme omgeving. 
- Moeilijk communiceren. Lastig gevoelens uiten. 
- Moeizame communicatie, verrassende uitspraken 
- Anders, subjectief, moeilijk 
- Sociale interactie lastig vinden, behoefte aan structuur en regelmaat (voorspelbaarheid), lastig omgaan met veranderingen en vaak naar binnen gekeerd. 

Wat zijn aspecten uit het leven waar mensen met autisme het meest tegenaan lopen? 
- Samenleving 
- Sommigen met sociaal contact, of met veranderingen, maar het lijkt me niet mogelijk een eenduidig antwoord te geven voor een grote groep diverse mensen 
- Ik denk vooral sociaal contact met andere mensen, omdat je hierbij niet alleen de ander moet kunnen begrijpen, maar ook dat zij jou moeten kunnen begrijpen. Dit kan bijv moeilijk zijn als je iemand niet kan lezen of jij moeite 

hebt met communiceren. Daarnaast misschien plotselinge veranderingen. 
- De alledaagse bezigheden. Het bezoeken van een supermarkt kan voor iemand met autisme al grote gevolgen hebben 
- Begrip van anderen. Het sociaal behoren. Communicatie. 
- Dat ze worden beschouwd als sociaal incompetent omdat ze bijv niet graag mensen aankijken en dat ze misschien snel overprikkeld raken 
- Niet begrepen worden door hun omgeving. 
- Dat verschilt per persoon denk ik 
- Miscommunicatie en onbegrip van de omgeving 
- Relaties en werkleven 
- Sociale interactie en plotselinge veranderingen kunnen hoge stress geven. Het gevoel van anders zijn en hier verdrietig om zijn. Lastig om vrienden te maken, brengt eenzaamheid met zich mee, gevoel van buiten de groep 

staan.
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