
Reach-Aut doet onderzoek naar beter leven met autisme. Dit doen we samen met mensen met autisme en 
hun omgeving. Het project wordt medegefinancierd door ZonMw. Bekijk ook onze andere factsheets.

(On)Geluksbevorderende factoren rond autisme in kaart gebracht met een nieuwe analysetechniek

# 1. Geluk zit in veel kleine hoekjes 
Voor wie van belang? 
* professionals zorg en welzijn

* mensen met autisme & hun familie 

* onderzoekers 
In het kort
Hoe gelukkig of ongelukkig je je voelt als 
je een autismediagnose hebt, hangt af 
van veel verschillende dingen (‘facto-
ren’). Samen met mensen met autisme 
brachten we allerlei factoren in kaart die 
je ‘kwaliteit van leven’ beïnvloeden. Denk 
aan werk, sociale contacten en fysieke 
gezondheid. Een goede hulpverlener kijkt 
naar al die verschillende factoren. 

 
Opzet infographic - #7

[titel]
Ouder & Wijzer 
[ondertitel]
Omgaan met autisme als je ouder wordt

Voor wie van belang? 
* Ouderen met autisme & hun familie 
* Professionals in zorg en welzijn 
In het kort
Over (zelf ) leren omgaan met autisme bestaan 
al diverse psycho-educaties. Maar als je ouder 
wordt, en je hebt autisme, dan kun je te 
maken krijgen met hele speci�eke klachten. 
Daarover is al heel veel kennis verzameld. Die 
kennis is nu vastgelegd in het werkboek 
‘Ouder & Wijzer’, een psycho-educatie speciaal 
voor ouderen met autisme.  

Drie dingen waar het werkboek ‘Ouder & 
Wijzer’ bij kan helpen
1. Inzicht in en omgaan met cognitieve 
problemen    
2. Verbeteren kwaliteit van leven van ouderen 
met autisme 
3. Meer gevoel van regie over eigen leven bij 
ouderen met autisme

What’s new? 
Het werkboek is echt samen met ouderen met 
autisme ontwikkeld. De ouderen gaven 
bijvoorbeeld aan dat ze het taalgebruik veel te 
theoretisch was. Dat is nu veranderd. Daardoor 
is het werkboek heel leesbaar geworden. Zo’n 
samenwerking levert dus heel wat op. Maar: 
het kost alle partijen ook veel tijd en energie.
Ook nog van interessant
+ Met behulp van netwerkanalyses hebben we 
beter inzicht gekregen in de relatie tussen 
depressie bij ouderen en autisme. Heb je het 
gevoel dat je geen regie meer hebt over je 
leven? Dan is er een grotere kans op depressie.
+ Cognitieve klachten bij ouderen met 
autisme worden nog wel eens verward met 
dementie. Maar daar hoeft geen sprake van te 
zijn. Het is goed om daar alert op te zijn.
Aan de slag!
Werkboek downloaden?   
Wetenschappelijke artikelen lezen? Kijk op ….

Deze drie factoren 
beïnvloeden sterk 
je gevoel van geluk:

Aan de slag!
Kijk op www.reach-aut.nl voor meer informatie over dit project.
Weten hoe de netwerkanalysetechniek werkt? Kijk op deze PDF.

Ook interessant
Mensen met autisme en hun familie  
noemen dezelfde ‘geluksbepalende’ 
factoren. (Gelukkig maar :-)
Het tekenen van je eigen netwerk van 
verbindingen rondom kwaliteit van leven 
blijkt niet makkelijk. Een handige tool zou 
uitkomst bieden.
Om de relaties tussen de factoren in kaart 
te brengen gebruikten we voor het eerst 
de netwerkanalyse-techniek. Daarmee 
kun je nieuwe informatie halen uit 
bestaande gegevens. 

1  Werk (betaald of vrijwillig) > heeft  positieve invloed > ‘ik draag wat bij aan de maatschappij’  

2  Slaapproblemen > heeft  negatieve invloed  >
 ‘ik

 vo
el m

e sl
ech

t, k
an geen prikkels verdragen’   

3 Starheid > heeft  negatieve invloed > ‘mijn behoeft e aan controle belemmert me in mijn sociale contacten’  
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http://www.reach-aut.nl/
https://www.jvei.nl/wp-content/uploads/nuijten_m_deserno_m_cramer_a_en_borsboom_d_2013_psychologische_stoornissen_als_comlexe_netwerken_d.pdf

