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“

Elucidating Female AutiSm Study (EmFASiS)
Improving diagnosis and early intervention 

Vrouwen hebben vaker een Autisme Spectrum Stoornis (ASS) dan voorheen aangenomen. 
Verschillen in ASS symptomen en klachten, op mannen gebaseerde diagnostische instru-
menten en het beter in staat zijn van vrouwen om ASS-symptomen te maskeren, kunnen 
leiden tot een late herkenning bij vrouwen. Verbeterd begrip van ASS bij vrouwen zal input 
opleveren voor diagnose en behandeling, en het ontwikkelen van comorbide aandoeningen, 
onverklaarde lichamelijke klachten, lagere kwaliteit van leven, verminderde participatie en 
hogere maatschappelijke kosten voorkomen.

‘ Vrouwen met een late autisme-diagnose hebben vaak verdriet als 
ze bedenken hoe anders hun leven had kunnen zijn als zij tijdig de 
juiste diagnose en passende zorg hadden gekregen’  
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Dit project draagt bij aan eerdere identificatie en diagnose 
van ASS bij vrouwen door een beter begrip van vrouwelijke 
ASS fenotypes en de verschillen ten opzichte van mannelijke 
ASS fenotypes. De resultaten zullen aanwijzingen bieden 
voor passende (medische) zorg om het ontwikkelen van 
comorbide aandoeningen te voorkomen en onverklaarde 
lichamelijke klachten te verminderen. Dit zal een positieve 
impact hebben op de kwaliteit van leven en maatschappe-
lijke participatie van vrouwen, en maatschappelijke kosten 
verminderen.

Het EmFASiS project streeft ernaar het vrouwelijk ASS fenotype 
te verduidelijken. Dit PhD-project bestaat uit vijf aparte 
studies:
1. ASS-ervaringen en gender-rollen van vrouwen in 

vergelijking met mannen met ASS (interviews).
2. Vergelijking van diagnosestelling van ASS bij vrouwen en 

mannen (database)
3. Ontwikkeling van aanvullende vrouwspecifieke items om een 

bestaand screeningsinstrument te verbeteren (vragenlijst)
4. Vrouwspecifieke ASS fenotypes over verschillende 

levensfasen (database)
5) Verschillen in medicijngebruik tussen vrouwen en mannen 
met ASS (database)

Onderzoeksvraagstelling en opzet
Relevantie voor patiënten en 
professionals

In dit vierjarige PhD-project, verwachten wij waardevolle 
informatie te verzamelen over de klinische 
karakteristieken van autisme bij vrouwen. Dit zal bijdragen 
aan een betere diagnosestelling en behandeling van 
vrouwen, en ervoor zorgen dat er vrouwspecifieke items 
toegevoegd kunnen worden aan bestaande 
screeningsinstrumenten voor ASS.
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