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SAM helpt mensen met autisme 
omgaan met stress 
Meer regie over hun stress: dot is wot clienten van Emerhese Flevoland, autisme expertise centrum van GGz Centraal, graag 

willen. De opp SAM, die onderzoeksinstituut TNO samen met hen en hun behandelaars heeft ontwikkeld, moet hierbij helpen. 

Deze prototype-opp ondersteunt de clienten bij tijdige stressherkenning en geeft persoonlijke tips om de stress verminderen. 

Zo loopt stress minder hoog op en houdt minder long aan. 

Met de bus naar je werk gaan, een buurman 

tegenkomen tijdens het uitlaten van je hond, 

een lunchafspraak die door een vriendin 

wordt verplaatst, boodschappen doen, een 

onverwachtse vrije middag, een familiefeest

je. Het zijn gewone situaties uit het dagelijks 

!even. Situaties die mensen met een autisme

spectrumstoornis (ASS) veel en langdurig stress 

kunnen bezorgen. 

Mensen met ASS verwerken zintuiglijke 

informatie op een andere manier, wat leidt 

tot bepaalde gedragskenmerken1
. Dit zorgt er 

bijvoorbeeld voor dat zij moeite hebben met 

sociale interacties, beperkte interesses hebben 

en repetitief gedrag vertonen. Een andere 
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prikkelverwerking hangt ook samen met hoe 

mensen met ASS stress ervaren en hoe zij 

daarmee omgaan. Mensen met ASS ervaren 

veel vaker stress en het kost ze meer moeite 

om stress te verminderen1· 2. 

Vanwege de grote invloed die dit heeft op 

het dagelijks functioneren van hun clien

ten, is stress een belangrijk gespreksonder

werp voor de behandelaars van Emerhese 

Flevoland, autisme expertise centrum van 

GGz Centraal. Clienten zeggen behoefte te 

hebben aan ondersteuning bij het (eerder) 

leren herkennen van stress. En ook bij het 

omgaan met stress. Die ondersteuning willen 

ze 'real-life' en 'real-time'; op zondagmiddag 

thuis, op woensdagochtend op het werk of op 

vrijdagavond in de stad. 

Meer inzicht in stressfactoren 

Voor behandelaars is het lastig om in behan

delgesprekken goed zicht te krijgen op het 

verloop van stress en oorzaken van stress. 

Welke momenten of situaties in de voorgaan

de twee weken (steeds) stressvol waren en 

wat er toen aan de hand was, is voor clien

ten lastig te reproduceren. Meer inzicht in 

persoonlijke patronen van stressopbouw en 

-afbouw kan clienten en behandelaars in hun

gesprekken helpen een meer op maat gemaakt

plan te formuleren, deze te volgen en zo nodig

bij te stellen.






