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Prikkelverwerking  bij (jong)volwassenen met ASS 
 
 

Manieren van prikkelverwerking en de invloed op het dagelijks leven 
 

Hanneke Lamberink & Marret Fortuin 

 

Even voorstellen… 

Ontwikkelingspsychologie en Klinische psychologie  

 

2015 

- Onderzoek naar prikkelverwerking bij mensen met ASS 

bij Toegepast GezondheidsOnderzoek (TGO) en de 

Wetenschapswinkel 

- Inservice Congres  
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Oefening 

Wat is prikkelverwerking? 

De sensorische systemen 
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Visueel 

Auditief 

Olfactorisch  

Gustatief 

Tactiel 

Het proprioceptieve systeem 

 

 

Houding  

Beweging  

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi3_Y2Kq4XQAhUGOpoKHVD7A5kQjRwIBw&url=http://www.hartwijzer.nl/Pijn_op_de_borst.php&bvm=bv.137132246,d.bGg&psig=AFQjCNFageSb1X9ulJ9fVDd1iQWej5Ss-Q&ust=1478013498089846
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Het vestibulaire systeem  

Wat is prikkelverwerking? 

Hoe nemen we waar? 

Filter 
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Prikkelverwerking bij autisme 

Filter 

Hypersensitief 

Prikkelverwerking bij autisme 

Filter 

Hyposensitief 
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Hypersensitief of hyposensitief 

 

 Kan voorkomen bij ieder zintuig 

 

 Fluctuatie mogelijk! 

 

 

Filmpje  
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Houdt bij fel licht de handen voor de 

ogen 

Houdt van strak zittende kleding 
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Kijkt bij traplopen naar de traptreden 

Maakt steeds hetzelfde geluid 
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Verscheurt papier in 

stukjes/verkreukelt papier met hand 

Houdt van sterk gekruid eten 
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hyper, hypo… en dan? 
 

Auditieve prikkels 

“ Ik woon dichtbij het centrum en laatst was er kermis. En dan 

hoor je dat heel zacht op de achtergrond, maar bij mij is dat iets 

wat mij heel hard binnenkomt. Dat zijn achtergrondgeluiden die 

voor sommige mensen gewoon op de achtergrond is en waar ze geen 

last van hebben. maar als ik er heel erg op ga focussen dat het dan 

heel erg op de voorgrond is en dat het echt bij mij binnenkomt 

alsof het gewoon naast me staat in principe.” 
 

Visuele prikkels 

 

Fel licht 

Beeldscherm 
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Klachten 
 

Emoties 

 

Fysieke klachten 

 
 

Invloed op het dagelijks leven 

 

 

Voorbeelden? 

 

 Sociale contacten 

 School 

 Werk  
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Problemen in sociale contacten 

 Citaat (anoniem): 

 Ik ga niet zo snel uit eten of naar de bioscoop. Nou in ieder 

geval als ik naar de bioscoop ga, zoek ik een tijd waarop het 

rustig is. Ook als we uit eten gaan, daar word ik echt heel moe 

van. Ik hoor alles uit het restaurant binnenkomen en dan moet 

ik ook nog gesprekken volgen. 

 

Problemen op school  

 Citaat (anoniem): 

 Bijvoorbeeld heel simpel klassikaal les krijgen. Dat kan ook 

college lopen zijn. Dat uh vond ik in die zin altijd wel lastig, 

omdat ik me dan niet goed kon concentreren op wat er vooraan 

door de docent gezegd werd omdat je in een grote ruimte zit met 

veel mensen en er gebeurt van alles om je heen en dat kon ik dan 

niet buiten sluiten. En wat ik dan kreeg, dat heb ik altijd gehad 

tijdens een klas of college. Dan trok ik me terug in mijn hoofd. 

Dan zat ik er wel, was ik fysiek wel 
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Problemen op werk 

 Citaat (anoniem): 

 Dat ik niet hele dag kan werken. Als ik een ochtend hier heb 

gewerkt, ben ik eigenlijk doodop ’s middags. Alles komt binnen, 

ik vang alles op dus dan ben ik ’s middags heel erg moe. 
 

Belang  van kennis over 

prikkelverwerking? 

 

 Bewustwording  inzicht 

 Begrip 

 Aanpassen 
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Bewustwording 

 Citaat (anoniem): 

 Ik heb wel problemen gehad met het verwerken van prikkels, maar 

nooit geweten dat het aan mij lag. Ik ging er vanuit dat het iedereen 

dezelfde prikkels binnenkreeg. Dat heeft wel jaren geduurd dat het bij 

mij een beetje binnen kwam. Pas tussen mijn veertiende en zestiende 

besefte ik dat het bij mij anders werkte dan bij anderen. 

 

Hoe bewust worden? 

 Vragenlijsten Sensory Profile, AASP 

 

 In kaart brengen van het effect van prikkelverwerking op 

gedrag 

 

 Gebaseerd op theorie Winnie Dunn (1997) 

 4 manieren omgaan met prikkels 
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 Neurologische drempel 

 Hoeveelheid prikkels die nodig zijn om dit op te merken 

 

 Gedragsmatige respons 

 Hoe reageer je op de prikkels?  

 Actief of passief 
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Gedragspatronen 

Begrip  

 Citaat (anoniem):  

 Mijn ouders snappen mij nu wel meer, doordat ik het zelf 

aangeef, dat als ik bij mijn ouders slaap dat ik eerst rust nodig 

heb. Nu begrijpen ze dat wel als ik het aangeef.  Vinden ze ook 

goed dat ik dat dan aangeef. Ze tonen begrip. 
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Aanpassen  

 Aanpassingen bij hyposensitief: 

 Herhalen 

 

 Alert maken 

 

 

Aanpassen 

 Aanpassingen bij hypersensitief: 

 Prikkel wegnemen 

 Prikkel dempen 

 

 Voorspelbaarheid 

 

 Controle 
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Scriptie Hanneke  

 

De invloed van sensorische prikkelverwerking op het functioneren van 

volwassenen met autisme – Hanneke Lamberink 

http://hdl.handle.net/11370/7b8f26f9-b988-4a6c-b6d4-

1ce909b0dd24 

 

Dit onderzoek is uitgevoerd vanuit de Rijksuniversiteit Groningen, 

in opdracht van Toegepast Gezondheidsonderzoek (TGO) en de 

Wetenschapswinkel. 
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spectrum stoornis en de invloed van hulp en begeleiding gedurende het 

leven – Marret Fortuin 

http://hdl.handle.net/11370/44b34957-2041-470e-8ba5-

56ed3a28a505 

 

Dit onderzoek is uitgevoerd vanuit de Rijksuniversiteit Groningen, in 

opdracht van Toegepast Gezondheidsonderzoek (TGO) en de 

Wetenschapswinkel. 
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