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This article examines the way in which persons with autism aged 16 to 21 years old experience the 

care they receive. As a person with autism may experience difficulties in many areas of life, it is 

important to ascertain the individual special care needs of patients, together with any problems that 

may arise. With this goal in mind, an investigation was conducted among members of the Nederlandse 

Vereniging voor Autisme (NVA). This study measured patients’ experiences of care with respect to 

the areas of school, work, home, the diagnosis, health care, and friendships, and made use of both 

interviews and a questionnaire. The questionnaire was sent out to all NVA members (over 13.000), 

2275 of which completed and returned it. Out of all the returned questionnaires, 15 people within the 

age range of the target group of this study were selected to participate in individual interviews. 

According to the results, the respondents valued caregivers who had a thorough knowledge of autism 

and tuning to patients’ individual needs. The results also indicated that the respondents needed 

someone to help them understand the social context. The NVA has the expertise and experience to be 

able to meet this need. To accomplish this, attention must be paid to two things in particular: ensuring 

that caregivers are trained to tuning to patients’ individual needs, and stimulating the presence of 

personal coaches in schools and in the workplace. Future research may draw on respondents’ 

suggestions for further improvement, as given in the interviews and questionnaire.   

____________________________________________________________________________ 
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Inleiding 
 

Het onderzoek is gedaan in opdracht van de Nederlandse Vereniging voor Autisme      

(NVA). De NVA is in 1978 opgericht en stelt zich als doel om de kwaliteit van leven voor 

mensen met autisme te verbeteren. De persoon met autisme loopt vaak vast op tal van 

gebieden, vaak kan hij of zij geen geschikte school vinden en heeft moeite om een baan te 

vinden en / of te behouden (Kraijer, 2004; NVA, 2001, 2004). Het is daarom belangrijk om te 

weten op welke gebieden de persoon met autisme vastloopt, welke zorg hij of zij daarbij 

behoeft, hoe de zorg ervaren wordt en wat als beschermende factor en wat als barrière 

beschouwd wordt bij de waardering van die zorg en bij de bevordering van kwaliteit van die 

zorg. Deze kennis is erg belangrijk, want daardoor kan de NVA meer vraaggericht werken en 

zodoende de knelpunten beter aanpakken.      

 Autisme is een ernstige ontwikkelingsstoornis die levenslang blijft bestaan. Onder 

autisme wordt verstaan het hele spectrum van autistische stoornissen, zoals klassiek autisme, 

de stoornis van Asperger, PDD-NOS en M(c)DD (DSM IV, 2004; Fitzgerald & Corvin, 

2001). Deze verschillende vormen hebben allen dezelfde problemen met de 

prikkelverwerking (Delfos, 2005). De etiologie en pathogenese zijn nog steeds onbekend. 

Kenmerken van autisme zijn volgens DSM-IV: kwalitatieve beperking in contact en sociale 

interacties, kwalitatieve beperking in de communicatie, beperkt gedragsrepertoire en zich 

herhalende stereotiepe patronen van gedrag. Voor het derde levensjaar dient één of meer van 

deze kenmerken aanwezig te zijn (DSM-IV, 2004; Yirmiya, Kasari, Sigman & Mundy, 1999). 

 Bij een kwalitatieve beperking in contact en sociale interacties wordt er gedacht aan 

afwijkend gebruik van non-verbaal gedrag zoals oogcontact en lichaamshouding, geen 

vriendschapsrelaties, niet spontaan samen spelen, geen emotionele of sociale wederkerigheid 

(Yirmiya et al.,1999). Ongeveer de helft van de personen met een stoornis uit het 

autismespectrum spreekt niet (Farrant, Blades & Boucher, 1999). Tenslotte worden er 

beperkte interesse, tekorten in symbolisch spel genoemd en een beperkte 

belangstellingswereld genoemd (DSM-IV, 2004). Wing (2000) noemt dit een storing in 

verbeelding. Autisme is ook een pervasieve ontwikkelingsstoornis. Dat wil zeggen dat 

autisme zeer ingrijpende (pervasieve) gevolgen voor de ontwikkeling heeft. Het  wil ook 

zeggen dat de problematiek op elke leeftijd weer in een andere fase kan zijn (DSM-IV, 2004; 

Wing, 2000). Het cognitieve niveau en de cognitieve vaardigheden bepalen in belangrijke 

mate het functioneren (Hill & Frith, 2003; Vermeulen, 1999b).  
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 Het is niet bekend hoeveel personen met autisme er in Nederland zijn. Er is in 

Nederland namelijk niet veel onderzoek gedaan naar de prevalentie van autisme. De cijfers 

zijn voornamelijk gebaseerd op buitenlands onderzoek (Schoenmaker & De Ruiter, 2004). 

Over de prevalentie wordt door de verschillende onderzoekers niet eenduidig gedacht. 

Haveman en Reinders (1998) hebben informatie verzameld over de prevalentie van autisme 

van 1966 tot 2001 en zij komen tot een prevalentie van 16 per 10.000. Volgens Hill et al. 

(2003) gaat het om een schatting van 6 per 10.000 kinderen, waarvan er 3,6 tot de groep met 

het syndroom van Asperger gerekend kan worden. Er wordt ook verschillend gedacht over 

hoeveel mannen of vrouwen autisme hebben, maar wordt een verhouding van 4:1 jongens 

tegenover meisjes algemeen geaccepteerd. In het algemeen gaat men er van uit dat 70 tot 

80% van de mensen met autisme een verstandelijke beperking heeft (Wing, 2000).  

De klassiek vorm van autisme komt het vaakst voor met een verstandelijke beperking. Bij 

deze vorm leert 1 op de 4-5 kinderen nooit spreken (Kraijer, 1998, 2004; Wing, 2000). 

 Autisme levert een kwalitatieve beperking op in contact, sociale interactie en 

communicatie (Sigman et al., 1996). De persoon met autisme heeft moeite om zich in andere 

mensen te verplaatsen (Eisenberg & Fabes, 1991; Sigman et al., 1996). Zij hebben moeite 

met het organiseren en het plannen van bezigheden en activiteiten (Pennington & Ozonoff, 

1996; Steerneman, 1997; Weber 2005). Volgens Hill et al. (2003) is het IQ van grote invloed 

op het gedrag (zie ook Weber, 2005).  

In verschillende onderzoeken worden een aantal cognitieve redenen voor het 

afwijkende gedrag van de persoon met autisme gegeven. Een drietal cognitieve theorieën 

worden het meest genoemd: Theory of Mind, Executive Functioning en de Centrale 

Coherentie. Met de Theory of Mind (ToM) wordt het vermogen om gedachten, gevoelens en 

intenties aan anderen toe te schrijven bedoeld. Daardoor zijn wij in staat om ons in andere 

mensen te verplaatsen. Mensen met autisme kunnen dit niet of weinig, is de aanname binnen 

dit verklaringsmodel. Sommige onderzoekers vinden dat dit model genuanceerd moet 

worden: jongeren met autisme hebben wel dit vermogen, maar ze gebruiken het niet altijd 

(Bottroff, 1999; Steerneman, 1997; Weber 2005). 

Met Executive Functioning (E.F.) wordt het vermogen om passende oplossingsstrategieën te 

bedenken en uit te voeren bedoeld. Het gaat hierbij vooral om plannen en organiseren. Een 

gebrekkige E.F. zou er verantwoordelijk voor zijn dat de persoon met autisme moeite heeft om 

de vrije tijd in te vullen, maar verklaart ook het achterblijven in schoolprestaties terwijl zij  

voldoende intelligentie hebben om de betreffende school te volgen (Ozonoff, Pennington, & 

Rogers, 1991; Waterhouse, 2000; Weber, 2005).                                                                
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Volgens de Centrale Coherentie theorie, (CC ) hebben mensen met autisme moeite om de 

binnengekomen prikkels te verwerken. De prikkels die binnenkomen staan min of meer los van 

elkaar. Mensen met autisme nemen de wereld zeer gedetailleerd waar, waardoor het zicht op 

het geheel minder goed gezien wordt. Mensen met autisme hebben moeite om de prikkels tot 

een zinvol geheel samen te voegen (Baron-Cohen, 1990; Delfos, 2005; Hill & Frith, 2003; 

Weber, 2005). Volgens Hill & Frith (2003) zouden deze theorieën tegelijkertijd en naast elkaar 

gebruikt moeten worden, er moet echter ook op de specifieke gedragingen van de persoon met 

autisme afzonderlijk gelet worden aangezien elke persoon uniek is (Sigman, Mundy, Sherman 

& Ungerer, 1996).         

 

Kwaliteitszorg  

Onder ‘kwaliteitszorg’ wordt verstaan: het geheel van activiteiten die tot doel hebben 

alle relevante factoren zodanig te benutten, integreren en beheersen, dat de kwaliteit van een 

goed of dienst wordt gehandhaafd of verhoogd (Curry, Wurtz, Thys, Zijlstra, 1998; INK, 

1995a)  De betekenis van kwaliteit is in de loop van de jaren veranderd. In het begin was het 

de bedoeling om hiermee de kwaliteit van het eindproduct te controleren (Cleland & Bruno, 

1996). Later ging het niet meer alleen om het geleverde product, maar kreeg men meer 

aandacht voor de vraag of het geleverde product wel aan de behoefte van de klant voldoet 

(Cooper & Kaplan, 1991). Dit noemt men de gebruikersvisie of de gebruikerskwaliteit en de 

gebruiker of klant staat daarin centraal (Neijzen & Trompetter, 1989; Tonkens, 2003). Dit 

heeft er toe geleid dat men meer vraaggericht is gaan werken in plaats van aanbodsgericht te 

werken.  

Bij het beoordelen van kwaliteit speelt de verwachting en de tevredenheid van de 

gebruiker dus een grote rol. De toenemende mate van mondigheid van de burger heeft er voor 

gezorgd dat ook de non-profitorganisaties zich met de gebruikerskwaliteit zijn gaan 

bezighouden (Gummesson, 1999; Neijzen & Trompetter, 1989; Van Zoest, 2001). 

Aangezien de verwachtingen van de gebruiker een belangrijke rol spelen bij het 

beoordelen van de kwaliteit is het duidelijk dat kwaliteit een normatief begrip is. Onder 

kwaliteit verstaat men dat het ene beter voldoet dan het ander. Kwaliteit is tevens een 

subjectief en situationeel begrip. Wat onder kwaliteit wordt verstaan is afhankelijk van wat als 

wenselijk wordt ervaren en wat door de persoon zelf wordt ervaren (Gummesson, 1999; 

Neijzen & Trompetter, 1989; Thomassen, 2003).  
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Ook de overheid staat op het standpunt dat bij kwaliteitsbeleid de patiënt centraal dient te 

staan en voert een beleid gericht op het bevorderen van vraaggestuurde zorg (Ministerie 

van Volksgezondheid, 2001b).  

Wilkins, Hallam en Dodger (1992) hebben vastgesteld dat de gebruiker van de zorg de 

kwaliteit van de ontvangen zorg beoordeelt aan de hand van een complexe verzameling van 

criteria, waaronder (de mate van) behoefte, de verwachtingen van de kwaliteit van de zorg en 

de manier waarop de zorg ervaren wordt. De mening van de cliënt over de ontvangen zorg 

wordt nog het meest vastgesteld door naar de mate van tevredenheid te vragen (Carr-Hill, 

1992; Mahon, 1996). Verschillende onderzoeken tonen aan dat gebruikers van zorg vooral de 

interpersoonlijke aspecten en de band tussen cliënt en zorgverlener als zeer belangrijk  

aanmerkten (Nivel, 2003; Parish, 1986; Savage, 1995; Smith, 1991; Watson, 1985).  

Volgens Thorne (1998) is de communicatie tussen cliënt en hulpverlener belangrijk om de 

kwaliteit van de zorg te verbeteren. In verschillende onderzoeken beschreven cliënten en 

familieleden ‘zorg van een goede kwaliteit’ als geïndividualiseerde zorg die sterk op de cliënt 

gericht is en voldoet aan de behoeften van de cliënt (Parse, 1995; Smith, 1991; Watson, 

1985). Meerdere onderzoeken tonen aan dat de cliënt de zorg in het algemeen positief 

waardeert en weinig concrete verbeterpunten weet op te noemen. De cliënt klaagt niet over de 

zorg die ze ontvangen, ook al hebben ze een reden om te klagen. De familieleden van de 

cliënten weten eerder verbeterpunten op te noemen dan de cliënten zelf (Fletcher, 1997; Parse, 

1995). Over het algemeen kan gesteld worden dat cliënten meer waardering voor de 

hulpverlening hebben als zij meer inspraak in de behandeling hebben en positief door de 

hulpverlener bejegend worden. Dit geldt ook voor de persoon met autisme (Connors & 

Stalker 2003; Morris 1999; Preece (2002). Er worden in de verschillende onderzoeken wel 

enkele punten van ontevredenheid genoemd door de gebruiker van de zorg. In de 

gehandicaptenzorg wordt een gebrek aan invloed ervaren door (ouders van) cliënten, men is 

ontevreden over de lange wachtlijsten voordat zorg verkregen wordt (Inspectie voor de 

Gezondheidszorg, 2003a; Van Lindert et al., 2001; SCP, 2002). Tenslotte wordt in alle 

AWBZ-voorzieningen met een wooncomponent de gebrekkige privacy en beperkte 

autonomie als een reden voor ontevredenheid genoemd (Van Lindert et al., 2001; SCP, 2002).  

Er is in Nederland geen onderzoek gedaan waarbij jongeren met autisme de kwaliteit 

van de zorg beoordelen (Inspectie voor gezondheidszorg, 2003a; Kraijer, 2005, NVA, 2004).  

Jongeren met autisme worden maar weinig betrokken bij onderzoek over zorg (Preece, 2002). 

Ook op andere terreinen van onderzoek wordt de persoon met autisme niet vaak naar zijn 

mening gevraagd (Kraijer, 1988; SCP, 2002).  
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In buitenlandse studies is meer onderzoek gedaan waar personen met autisme bij zijn 

betrokken. Maar ook hier geldt dat jongeren of volwassenen met autisme zeer weinig worden 

bestudeerd in onderzoeken die te maken hebben met de zorgverlening (Beresford et al., 2004; 

Preece, 2002). Hoewel kinderen met een handicap steeds vaker worden betrokken bij 

wetenschappelijk onderzoek wat betrekking heeft op de verzorging en het welzijn van deze 

kinderen (Connors & Stalker 2003; Morris 1999; Watson & Priestley, 2000), worden kinderen 

met autisme volgens Preece (2002) bijna niet bestudeerd. Preece (2002) zegt dat dit komt 

door het karakter van de afwijking. Volgens Preece (2002) weten onderzoekers dat jongeren 

met autisme moeite hebben met communiceren, met sociale interactie en beperkte interesse en 

activiteiten kennen, daardoor denkt men dat men de jongeren / kinderen met autisme niet 

gemakkelijk vragen kan stellen over hun leven of ervaringen. Preece (2002) heeft onderzoek 

gedaan naar kinderen met autisme in een ziekenhuis en de ervaring met de zorg aldaar 

geinventariseerd. In zijn onderzoek komt naar voren dat de persoon met autisme in het 

algemeen tevreden is over de zorg, maar dat de persoon moeite heeft om te bedenken wat er 

in de toekomst zal gebeuren, weinig persoonlijk inzicht heeft en een afkeer voor verandering 

heeft. Volgens Preece (2002) heeft de persoon met autisme moeite om zijn wensen en 

verwachtingen te benoemen en doet hij in het algemeen niet graag mee aan onderzoek. Het 

onderzoek van Preece (2002) gaat over zorg die personen hebben ondervonden in een 

ziekenhuis, aangezien de persoon met autisme op meerdere gebieden zorg behoeft is verder 

onderzoek nodig. Het is vooral van belang dat er onderzoek gedaan wordt naar de ervaren 

kwaliteit van de zorg, dat is kwaliteit zoals de gebruiker die ervaart.  

Het doel van het onderzoek is inzicht te krijgen in de ervaren kwaliteit van de zorg 

door de persoon met autisme om daarmee aandachtspunten te formuleren ten aanzien van 

kwaliteitsbevorderende interventies voor de Nederlandse Vereniging voor Autisme.        

Dit onderzoek is bedoeld als voorstudie. Met dit onderzoek wordt geïnventariseerd hoe de 

persoon over de kwaliteit van de zorg denkt, welke knelpunten er zijn, op welke manier er 

verbeteringen aangebracht kunnen worden en of hij of zij zelf verbeteringen probeert aan te 

brengen. Van kwaliteit is sprake wanneer producten en / of diensten voldoen aan de 

verwachtingen van de klant (Coyne, 1989; Van Zoest, 2001). De ervaren kwaliteit is de 

kwaliteit zoals de gebruiker die ervaart. 

Interventies dienen in de eerste plaats om de kwaliteit van de diensten verleend door 

de zorgverlenende instanties te verbeteren. Kwaliteitsbevorderende interventies dienen 

planmatig te worden opgezet aan de hand van verschillende stappen, het planningsmodel van  

Green & Kreuter (2005) kan hierbij als voorbeeld gebruikt worden (zie ook Bartholomew, 

Parcel, Kok & Gottlieb, 2006). 
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Interventies kunnen worden bezien als activiteiten die kunnen worden ondernomen om te 

stimuleren dat mensen zich op vrijwillige basis gaan inzetten om de kwaliteit van kun leven te 

verbeteren (Bartholomew et al., 2006; Brug, Schaalsma, Kok, Meertens & van der Molen, 

2005). 

Mogelijk kunnen de ervaringen van de respondenten als voorbeeld dienen om de 

andere gebruiker van de zorg te stimuleren om actief mee te helpen aan de bevordering van de 

kwaliteit van de zorg c.q. kwaliteit van het leven door henzelf. Interventies om de gebruiker 

van de zorg te stimuleren om de kwaliteit van de zorg zelf mede te verbeteren werkt 

empowerment in de hand, d.w.z. dat de persoon gestimuleerd wordt om actief mee doet om 

controle te verkrijgen over zijn eigen leven en over zijn omgeving (Zimmerman, 2000).  

Een empowered persoon heeft geleerd een verwantschap te zien tussen hun eigen 

doelstellingen en de wetenschap hoe zij deze doelen kunnen bewerkstelligen en hun pogingen 

hiertoe in hun leven met bijbehorende resultaten (Zimmerman, 2000). 

Dit onderzoek heeft een maatschappelijke en wetenschappelijke relevantie. Er is een 

wetenschappelijke relevantie omdat er weinig onderzoek is gedaan naar de ervaringen met en 

waardering van de zorg door de persoon met autisme (Preece, 2002). De behoeftes van deze 

mensen zijn niet geïnventariseerd. Terwijl uit onderzoek is gebleken dat de persoon met 

autisme op vele gebieden vastloopt is het nog niet duidelijk wat de behoeften zijn, welke 

knelpunten zij ervaren, welke zorg er nodig is en welke zorg er niet voldoet. Wil men de 

persoon met autisme helpen moet men eerst inventariseren hoe hier over gedacht wordt door 

de persoon met autisme. Tevens is er een maatschappelijke relevantie omdat het voor een 

grote groep mensen met autisme van belang is om iets te doen aan de kwaliteit van de zorg 

omdat dit ook meteen inhoudt dat er iets gedaan wordt aan de kwaliteit van het leven van deze 

personen (Gresnigt & Gresnigt-Strengers, 1993; Kraijer, 2005).  

 

Eerder onderzoek op de gebieden van zorg 

Uit vooronderzoek en literatuuronderzoek is gebleken dat er een aantal gebieden zijn 

waar elk persoon met autisme mee te maken krijgt, waarbij vaak extra zorg nodig is en 

waarbij zij vaak knelpunten ervaren. Onderzoek onder de leden van de NVA toont aan dat er 

6 gebieden zijn waarover in gelijke mate vragen aan de NVA worden gesteld en waar de 

leden op vast lopen. Het is dus voor de NVA van belang om over al deze gebieden meer te 

weten te komen zodat zij tot effectieve interventies kan komen om de knelpunten op te lossen. 

Uiteraard is het ook voor persoon met autisme van belang dat de knelpunten op deze 

levensgebieden opgelost worden (Kraijer, 1988; NVA, 2001, 2004). 
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Ouders zijn meestal de eersten die merken dat er iets met hun kind aan de hand is. 

Tegenwoordig zijn ook artsen van het consultatiebureau alert op vroege signalen, toch wordt 

de diagnose gemiddeld pas op de leeftijd van ruim 9 jaar gesteld (Baron-Cohen, Allen & 

Gillberg, 1992; Kraijer, 1994a; NVA, 2004). Onderzoek van de NVA onder haar leden laat 

zien dat de meest gestelde diagnose van de autismespectrum stoornissen de PDD-NOS 

diagnose is (42%) tevens toont dit onderzoek aan dat 25 % niet tevreden is over de 

diagnosestelling. De respondenten zijn niet tevreden over de volgende onderdelen van de 

diagnose: de leeftijd waarop diagnose wordt gesteld: de gemiddelde leeftijd is ruim 9 jaar, de 

lange wachttijd, diagnose verkeerd of onduidelijk, geen adequate begeleiding na de diagnose 

(Allen & Gillberg,1992; Kraijer, 2005; NVA, 2004).  

Na de diagnose behoeft de persoon met autisme vaak zijn / haar gehele leven extra 

begeleiding en / of behandeling (Gresnigt et al., 1993; Kraijer, 2005). De resultaten van dit 

onderzoek laten ook zien dat 97% van de personen met autisme één of meerdere vormen van 

behandeling en / of begeleiding krijgen, waarbij logopedie (46%), sensomotorische therapie / 

fysiotherapie / psychomotorische therapie (44%), sociale vaardigheidstraining (43%) de meest 

voorkomende behandelingen zijn (Van het land et al., 2006; NVA, 2001, 2004; Ploegmakers 

et al., 2005). Onderzoek toont aan dat 34% niet tevreden of niet geheel tevreden is met de 

behandeling en begeleiding. Ze zijn vooral ontevreden over de tijdelijkheid van de 

begeleiding, dat de begeleiding niet goed bij het kind past, dat de problematiek niet 

vermindert of de vaardigheden niet verbeteren (Haveman & Reijnders, 2002; NVA, 2004).  

Onderwijs beslaat een lange periode van het leven van een kind / jongere en wordt 

naast de opvoeding als de belangrijkste begeleiding bezien (Bronnenman-Helmers, 1999). 

Ondanks dat mensen met autisme een ontwikkelingstoornis hebben, kunnen zij wel leren en 

zich ontwikkelen. Als je dit echter aan henzelf overlaat gebeurt dit op een beperkte manier.  

Zij voelen vaak een weerstand om nieuwe dingen te leren. Autisme remt dus eigenlijk het 

leren (Bronnenman-Helmers, 1999; Looy & Houterman, 1998). Het is daarom voor kinderen 

met autisme zeer belangrijk dat het onderwijs aangepast is aan een ander manier van 

informatieverwerking (Bronnenman-Helmers, 1999; Buys & Busch, 2005). Sinds de 

invoering van de Leerlinggebonden Financiering (LGF) in 2003, ofwel het rugzakje, kunnen 

kinderen met een indicatie voor speciaal onderwijs kiezen voor een school in het reguliere 

onderwijs waar zij met een budget de benodigde hulp kunnen inkopen. Ondanks de 

ingekochte extra begeleiding redt het kind met autisme, het vaak niet op het reguliere 

onderwijs.  
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Het kind komt dan op een school voor speciaal onderwijs terecht  (Baltussen, et al., 2004; 

Smeets & Claassen, 2004). Het kind met autisme lijkt nergens echt bij te horen.  

Zij worden regelmatig niet toegelaten op het regulier onderwijs vanwege problematisch 

gedrag en worden op het speciaal onderwijs vaak niet toegelaten omdat zij óf een te hoog IQ 

hebben óf omdat zij niet passen bij de kinderen met gedrag en psychische problemen. Ruim 

50% van de leerlingen met autisme (53%) volgt regulier onderwijs. Bijna 40% gaat naar het 

speciaal onderwijs. Een groep van 7,8% gaat niet school, omdat zij op geen enkele school 

terecht kunnen (Baltussen et al., 2004; NVA, 2004, 2006).  

Voor mensen met autisme is het vaak moeilijk om aan werk te komen. Hiervoor zijn 

verschillende oorzaken aan te wijzen. De oorzaken en de problemen doen zich voor bij het 

werk vinden en het werk kunnen behouden (Van Berckelaer-Onnes, Buysse & Jacobs, 1999).  

Van de volwassen mensen met autisme heeft 17% geen werk of andere vorm van 

dagbesteding (NVA, 2004). Van alle volwassen mensen met autisme verricht 18% reguliere 

arbeid, 13% begeleid werk en gaat 12% naar een sociale werkvoorziening, 12% gaat naar een 

dagactiviteitencentrum en 6 % doet vrijwilligerwerk (NVA, 2004). Bijna de helft vindt dat 

hun dagbesteding of werk niet goed aansluiten bij hun capaciteiten (Gresnigt et al., 1993; 

Kraijer, 1988; NVA, 2005). Een persoon met autisme kan heel goed functioneren als hij of zij 

de juiste begeleiding krijgt, als de juiste voorwaarden gecreëerd worden en als er niet te hoge 

eisen worden gesteld op sociale gebieden (Gresnigt et al., 1993; Kraijer 1994a). 

Een persoon met autisme kan zonder enige vorm van begeleiding moeilijk zelfstandig 

wonen. Onderzoek gehouden onder de leden van de Nederlandse Vereniging voor Autisme 

toont aan dat de meeste van de personen met autisme óf nog bij de ouders woont (76%) óf van 

een of andere vorm van beschermd wonen gebruik maakt (17%). Van de ondervraagden 

woont 4% zelfstandig en 3% woont samen met een partner. Deze resultaten hebben voor het 

grootste deel te maken met het feit dat circa 70% van de ondervraagden jonger is dan 18 jaar 

(Gresnigt et al., 1993; Kraijer 1994a, 2005; NVA, 2004).  

Veel genoemde vormen van benodigde hulp zijn: hulp bij de financiën, hulp bij het 

huishouden, hulp bij het structuren en hulp bij allerlei actuele praktische zaken (Gresnigt et 

al., 1993; Kraijer 1994a, 2005; NVA, 2004). Ook bij het wonen geldt dat de persoon met 

autisme moeilijk een woonplek kan vinden waar hij / zij thuishoort. Zij worden vaak samen 

geplaatst met mensen met een verstandelijke beperking of bij mensen met (te druk) gedrag 

(Kraijer, 2005; Tsatsanis, 2003). 

Personen met autisme zijn onvoldoende in staat om vriendschappen aan te gaan of te 

behouden. Dit komt vaak door een gebrek aan empathie, inlevingvermogen en doordat zij te 

weinig instaat zijn om invulling te geven aan vrijetijdsbesteding. 
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Het kind of de jongere met autisme onderneemt uit zichzelf geen of onvoldoende initiatieven 

om de wereld te ontdekken (Kraijer, 2004). De beperkte interesses en de tekorten op sociaal 

en emotioneel gebied zorgen ervoor dat personen met autisme moeilijk vriendschappen 

sluiten (Kraijer, 2004).  

De kwaliteit van het leven van een kind / jongere wordt ernstig aangetast door de 

autisme problematiek (Stock, 2004). Een kleine minderheid is in staat een gewone 

schoolloopbaan te volgen en vervolgens betaald werkt te vinden: dit zijn vooral kinderen met 

PDD/NOS of het Syndroom van Asperger. De overigen komen terecht in het speciaal 

onderwijs en vervolgens in een werkomgeving zoals een sociale werkplaats, dit is vaak  

gekoppeld aan beschermd wonen (Tsatsanis, 2003) Slechts een minderheid van de 

volwassenen met autisme is in staat een relatie op te bouwen (Tsatsanis, 2003). In het 

bovenstaande is te lezen dat personen met autisme op een aantal gebieden extra zorg 

behoeven en knelpunten ervaren.  

 

Betrokkenheid 

Uit onderzoek is gebleken dat de mate van cliënttevredenheid sterk samenhangt met de 

houding en verwachtingen van de cliënt. Cliënten die met een sterke betrokkenheid en met 

hoge verwachtingen het traject begonnen, bleken uiteindelijk meer tevreden te zijn over het 

traject (Conner & Norman, 2005; Eagly & Chaiken; 1993; Morris 1999; Preece, 2002). 

Aangezien de betrokkenheid van de gebruiker een belangrijke rol speelt bij de beoordeling 

van de kwaliteit van de zorg is het nodig om te weten te komen of dit ook geldt voor de 

gebruiker van de zorg met autisme. Het kan immers zo zijn dat er (mede) interventies nodig 

zijn om de motivatie te vergroten of de verwachtingen bij te stellen. Er zijn misschien 

interventies nodig om de gebruiker van de zorg te stimuleren om de kwaliteit van de zorg zelf 

mede ter hand te nemen. Het vergroten van de betrokkenheid dient mogelijk aandacht te 

krijgen. Het is daarom van belang om de betrokkenheid in dit onderzoek mee te nemen.  

Er bestaan verklaringsmodellen voor gedrag die iets meer vertellen over welke 

factoren van invloed zijn op de houding en de verwachtingen van de cliënt (Conner & 

Norman, 2005; Eagly & Chaiken). De theorie van Bandura is zo’n verklaringsmodel.  

Bandura staat bekend om zijn sociale leertheorie en deze behoort tot de cognitieve 

psychologie (Brug et al., 2005; Lechner, Kremers, Meertens & De Vries, 2007). De theorie 

van Bandura beperkt zich niet alleen tot het individu zelf, maar hecht ook veel belang aan de 

omgeving van het individu.  
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Factoren die een rol spelen bij de houding en verwachtingen zijn: attitude, sociale 

invloed, eigen effectiviteit, barrières en beschermende factoren (Brug et al., 2005, 2007).   

Attitude zegt iets over de persoonlijke instelling, mening, gevoel, voorkeur en interesse van de 

persoon en wordt gevormd door kennis en ervaringen die zijn opgedaan (Kloek, Van Lenthe, 

Van Nierop, Schrijvers & Mackenbach, 2006). 

 Een attitude is niet zuiver rationeel en kan ook gebaseerd zijn op waarden en normen en 

verwachtingen (Eagly & Chaiken, 1993; Kok & Damoiseaux, 1991). In dit onderzoek wordt 

de persoonlijke houding en de mening van de jongere met autisme ten aanzien van 

kwaliteitsverbetering van de zorg bekeken. Een hypothetisch voorbeeld van attitude is dat 

bijvoorbeeld een achttienjarige jongere denkt: “Ik doe niet mee aan het onderzoek, omdat ik 

de vaardigheden mis om er aan mee te doen”. De attitude ten aanzien van de zorg wordt 

bepaald door het oordeel van respondenten zelf. Sociale invloed is de invloed van andere 

mensen uit de omgeving. Het gedrag van mensen staat voortdurend onder sociale druk, omdat 

gedrag wordt beoordeeld door anderen. Sociale invloed bestaat uit sociale steun of druk, 

modelling en subjectieve normen (Kok & Damoiseaux, 1991). Een voorbeeld van sociale 

invloed is dat bijvoorbeeld de achttienjarige jongere met autisme denkt: “Ik doe niets aan 

kwaliteitsbevordering omdat mijn ouders vinden dat dit geen enkele zin heeft”.  

Eigen effectiviteit gaat vooral over de ervaren mogelijkheden om bepaald gedrag te vertonen 

omdat de respondent denkt dat hij / zij in staat is om dat gedrag te vertonen (Meertens et al., 

2005). Een voorbeeld van eigen effectiviteit is dat de achttienjarige jongere met autisme 

denkt: “Ik denk dat ik niet in staat ben om aan kwaliteitsbevordering van de zorg mee te 

werken”.  Of  “Mijn moeder regelt altijd al mijn zaken, ik denk niet dat ik mijn zaken zelf kan 

regelen”.  

Ook kan de mate waarop de persoon met autisme over zijn eigen effectiviteit denkt 

beïnvloed worden door barrières en beschermende factoren (Brug et al., 2005; Kok & 

Damoiseaux, 1991). Er kunnen barrières aanwezig zijn die de intentie kunnen afzwakken en 

daardoor verhinderen dat het gewenste gedrag uitgevoerd wordt (Brug et al., 2005; Kok & 

Damoiseaux, 1991. Een voorbeeld van een barriere kan zijn dat bijvoorbeeld de achttienjarige 

jongere met autisme denkt: “Ik ga niet naar de sovatraining, want de begeleider is 

onvriendelijk”. Als barrières voor het tot stand brengen van de benodigde bepaalde zorg of het 

beïnvloeden van de kwaliteit van de zorg kunnen genoemd worden: te weinig zelfvertrouwen, 

kennis, interesse, tijd of andere bezigheden.  

Beschermende factoren kunnen juist het tegenovergesteld bewerkstelligen, zij kunnen 

de intentie versterken. Een voorbeeld van een beschermende factor kan zijn dat bijvoorbeeld de 

achttienjarige jongere met autisme denkt:  
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“Ik ga graag naar de therapie, want de begeleider begrijp mij helemaal”. 

Externe factoren, oftewel de sociaaldemografische variabelen lijken geen directe 

invloed op de keuze die een persoon maakt, maar alleen indirect via de factoren, attitude, 

sociale invloed en eigen effectiviteit invloed uit te oefenen (Brug, et al., 2005). De factoren, 

attitude, sociale invloed, eigen effectiviteitverwachting, barrières en beschermende factoren 

hangen samen met de betrokkenheid die de persoon heeft ten aanzien van het bevorderen van 

kwaliteitszorg (Brug et al., 2005, 2007; Kok & Damoiseaux, 1991). Het is daarom van belang 

om de betrokkenheid mee te nemen in dit onderzoek. De onderzoeker hoopt met dit 

onderzoek een antwoord te krijgen op de vraag of dit voor de persoon met autisme ook geldt.  

In dit onderzoek zal gekeken worden hoe personen met autisme de kwaliteit van de 

zorg ervaren en de betrokkenheid ten aanzien van kwaliteitszorg zal hierin meegenomen 

worden. Dit leidt tot de volgende vraagstelling. 
 

Vraagstelling  

De centrale vraag die dit onderzoek beoogt te beantwoorden is: Wat is de ervaren 

kwaliteit van de zorg door personen met autisme van 16 t/m 21 jaar.  

Men spreekt van kwaliteit als producten en / of diensten in alle opzichten voldoen aan de 

verwachtingen en behoefte van de klant (Cooper & Kaplan, 1991; Coyne, 1989; van Zoest, 

2001). Dit noemt men de gebruikersvisie of de gebruikerskwaliteit en de gebruiker of klant 

staat daarin centraal (Neijzen & Trompetter, 1989; Tonkens, 2003). Naast de 

gebruikerskwaliteit worden ook de productkwaliteit en proceskwaliteit bekeken. In dit 

onderzoek worden zowel de ervaringen als de waardering, behoeften, verwachtingen en de 

betrokkenheid in kaart gebracht. Dit wordt geoperationaliseerd door 4 voorlopige 

onderzoeksvragen. Deze onderzoeksvragen worden op de volgende 6 gebieden van zorg nader 

onderzocht: Onderwijs: zoals de afstemming van het onderwijs niveau op intelligentieniveau 

van de persoon en de autismedeskundigheid van de school. Dagbesteding of arbeid waarbij 

gekeken wordt naar de afstemming van de dagbesteding of werk op intelligentieniveau en de 

interesse van de persoon. Woonomgeving waarbij gedacht wordt aan de vorm van wonen, de 

aanwezige zorg en het verloop/wisseling begeleiders in de woonvorm. Diagnose waar o.a. 

geïnventariseerd wordt wat de tijdsduur tussen eerste vermoeden en de diagnose is en wat de 

leeftijd is waarop de diagnose is gesteld. Begeleiding / behandeling, hierbij wordt gekeken 

naar de inhoud therapie / behandeling en naar de mogelijkheden autismehulp. Bij het gebied 

Vrijetijdsbesteding en vriendschappen, worden de sociale contacten en hobby’s bezien. 
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De vraagstelling leidt tot de volgende voorlopige onderzoeksvragen: 

 Wat is de ervaring en de waardering van personen met autisme op de 6 zorggebieden?  

 

 Welke verwachtingen hebben de respondenten ten aanzien van de kwaliteit van de 

zorg en welke verbeterpunten willen zij aanbrengen?   

 

 In hoeverre tonen de respondenten betrokkenheid? 

 

 Welke barrières en beschermende factoren ervaren zij t.a.v. de 6 zorggebieden? 

 

Verwachtingen omtrent de uitkomsten van het onderzoek.  

Aangezien er weinig of geen onderzoek is gedaan bij gebruikers van de zorg met autisme, is 

het moeilijk om verwachtingen uit te spreken. De problematiek van de persoon met autisme is 

bekend, maar het is niet bekend hoe hij / zij de zorg zal ervaren. In het algemeen kan 

verwacht worden, door de bijzondere kenmerken van het autisme, dat er specifieke problemen 

geconstateerd zullen worden die tot nu toe nog niet aan het licht zijn gekomen. Door de 

resultaten van onderzoeken over de zorg en door de aannames van de cognitieve 

verklaringenmodellen voor gedrag van de persoon met autisme te gebruiken kunnen er toch 

enkele verwachtingen uitgesproken worden.  

Onderzoek toont aan dat gebruikers van de zorg in het algemeen tevreden zijn met de 

zorg, dat zij de omgang met de zorgverlener en de houding van de zorgverlener erg belangrijk 

vinden (Fletcher, 1997; Nivel, 2003; Parse, 1995; Preece, 2002). De onderzoeker verwacht dit 

ook in dit onderzoek terug te vinden (Baron-Cohen, 1990; Delfos, 2005).  

De Executive Functioning theory stelt dat jongeren moeite hebben om passende 

oplossingsstrategieën te bedenken, om zelfstandig te handelen en om te plannen en te 

organiseren (Ozonoff, Pennington & Rogers, 1991; Weber, 2005; Waterhouse, 2000). 

Daardoor kan verwacht kan worden dat maar weinig jongeren de enquête zullen invullen 

omdat zij gewend zijn dat de ouders veel voor hen regelen en zij in het algemeen weinig 

zelfstandig handelen (Berckelaer-Onnes, 1995; Delfos, 2005).  

De literatuur laat zien dat personen met autisme moeite hebben om vriendschappen te 

sluiten (Berckelaer-Onnes, 1995; Delfos, 2005: Kraijer, 2004). Volgens de Theory of Mind 

komt dit vooral omdat de persoon met autisme moeite heeft om zich te verplaatsen in de ander 

(Bottroff, 1999; Steerneman, 1997; Weber 2005). In de enquête kwam echter naar voren dat 

de respondenten bijna net zo vaak tevreden (41,9%) als ontevreden (39,5%) zijn over de 

sociale contacten die zij hebben (20% had geen mening).  
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De onderzoeker weet niet wat zij kan verwachten op dit gebied en zal de respondenten nader 

bevragen tijdens de interviews.  

Verwacht wordt dat de persoon met autisme vastloopt op vele gebieden en een aantal 

verbeterpunten voor de zorgverlening weet op te noemen. Een tweetal theorieën stuurt deze 

verwachting. De Executive Functioning stelt dat de persoon met autisme moeite heeft met 

plannen, organiseren en moeilijk oplossingsgericht kan werken (Ozonoff, Pennington & 

Rogers, 1991; Weber, 2005; Waterhouse, 2000) en de Centrale Coherentie theorie’ stelt dat 

de persoon moeite heeft om prikkels te verwerken (Baron-Cohen, 1990; Delfos, 2005; Hill & 

Frith, 2003; Weber, 2005) 1991; Waterhouse, 2000; Weber, 2005). Dit alles draagt er toe bij, 

dat verwacht kan worden dat de persoon met autisme op veel gebieden vastloopt en meerdere 

concrete verbeterpunten zal opnoemen. Verwacht wordt dat de wens om zelfstandig te willen 

functioneren en behoefte aan hulp op velerlei gebieden voor een spanningsveld zorgen 

(Beresford, Tozer, Rabiee, Sloper, 2004; Clark & Moss, 2001; Kraijer, 2004). 

Verwacht wordt dat de respondenten een grote mate van betrokkenheid tonen 

aangezien deze jongeren hebben meegedaan met de enquête en zich hebben opgegeven voor 

het interview. Verwacht wordt dan ook dat de jongeren het belang van het verbeteren van de 

kwaliteit van de zorg door hen zelf inzien (Berckelaer-Onnes, 1995; Kraijer, 1988, 2004; 

Wing, 1997). Volgens Kok en Damoiseaux (1991) en Wallace et al. (2000) zijn de factoren 

die bij de betrokkenheid een rol spelen: attitude, sociale invloed, eigeneffectiviteit, barrières 

en beschermende factoren (Brug et al., 2005, 2007). Verwacht wordt dat deze factoren 

samenhangen met de motivatie en dus met de betrokkenheid. Tevens wordt verwacht dat de 

respondenten meer daadkracht vertonen en zich meer inzetten voor het verbeteren van de 

kwaliteit van de zorg als de eigen-effectiviteitsverwachting hoger is en dat dit samen gaat met 

een grotere motivatie (De Boudeaudhuij et al., 2004; Kloek et al., 2006; Lechner & De Vries, 

1995). Verwacht wordt dat de jongeren hun eigeneffectiviteit hoog zullen inschatten 

(Berckelaer-Onnes, 1995; Delfos, 2005). 

Onderzoeken toonden aan dat de respondenten minder barrières ervaren naarmate zij 

meer betrokken zijn (De Boudeaudhuij et al., 2004; Kloek et al., 2006; Lechner & De Vries, 

1995). Verwacht wordt dat dit bij de persoon met autisme niet zo zal zijn. Verwacht wordt dat 

de persoon met autisme zich eerder zal concentreren op de barrières, en dat deze als 

preoccupaties zullen / kunnen werken, dan op de beschermende factoren (Kraijer, 1988, 2004; 

Wing, 1997).  
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   Methode 
Respondenten 

Doordat de NVA het plan had om een inventariserend onderzoek te houden onder haar leden 

middels een enquête, is van deze enquête gebruik gemaakt om aan de leden een aantal vragen 

te stellen over de ervaren kwaliteit van zorg. Er zijn naar de ruim 13.000 leden enquêtes 

gestuurd en daarvan zijn er 2275 ingevuld teruggekomen. Er zijn gegevens middels de 

enquêtes binnengekomen van 848 respondenten binnen de leeftijdsgroep van 16-21 jaar en 

van die groep hebben 38 respondenten zelf de enquête ingevuld, de andere zijn ingevuld door 

ouders / verzorgers. Van deze 38 respondenten wilden uiteindelijk 20 respondenten meedoen 

aan het vervolgonderzoek. De respondenten hebben zich via de vragenlijst kunnen opgeven 

voor onderzoek. Er is geen selectie toegepast op de respondenten. Vijftien respondenten zijn 

geïnterviewd. Bij deze respondenten zijn de seksen gelijkelijk verdeeld, 7 respondenten 

hebben de ‘Stoornis van Asperger’, 7 respondenten hebben de diagnose ‘PDD-NOS’ en 1 

respondent heeft ‘M(c)DD’. De gemiddelde leeftijd van de meisjes en jongens is 19 jaar. 

 

NVA enquête 

In de enquête zijn de volgende gebieden waarop specifieke zorg nodig is aan bod gekomen: 

school, werk, wonen, diagnose, behandeling / begeleiding en vrijetijdsbesteding / sociale 

contacten (Gresnigt et al., 1993; Kraijer, 1988,  2005; NVA, 2004). Uit vooronderzoek is 

gebleken dat al deze onderwerpen op nummer 1 van de belangstelling staan bij de leden. De 

enquête met de vragen over de ervaren kwaliteit op deze gebieden is aan ruim 13.000 leden van 

de NVA, via het ledenblad, toegestuurd. Men had de mogelijkheid om een papieren enquête of 

om een digitale enquête in te vullen. In de enquête is er naast de vraag naar de ervaren kwaliteit 

van zorg ook naar een aantal sociodemografische gegevens zoals, leeftijd, geslacht, 

schoolopleiding, gezinssituatie, woonsituatie en welke autistische stoornis de persoon heeft, 

gevraagd. Er is bij de enquête gekozen voor een 4puntsschaalverdeling waarbij als 

antwoordmogelijkheden ‘tevreden’, ‘neutraal’, ‘ontevreden’ en ‘niet van toepassing’ gekozen 

kan worden. Voor de NVA is het vooral van belang om te weten of de respondent al dan niet 

tevreden is, daarom is er voor gekozen om de ‘zeer tevreden’ en de ‘zeer ontevreden’ weg te 

laten. Een voorbeeld van een vraag uit de enquête is: ‘Hoe tevreden bent u over de 

autismedeskundigheid van de leerkrachten’, waarop de respondent uit ‘tevreden’, ‘neutraal’, 

‘ontevreden’ en ‘niet van toepassing’ kan kiezen. De enquête is niet gemeten op schaalniveau, 

maar er zijn afzonderlijke vragen gesteld op de deelgebieden. De respondenten zijn 

systematisch bevraagd en zij konden uit vaste antwoordmogelijkheden kiezen wat de 

betrouwbaarheid en validiteit ten goed komt (Baarda et al., 2005). 
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Semi-gestructureerd interview 

De interviews zijn gebruikt om door middel van doorvragen aanvullende gegevens voor dit 

onderzoek te verkrijgen. De gegevens werden verkregen uit gedeeltelijk gestructureerde 

interviews met open vragen die betrekking hebben op de onderzoeksvragen. De topiclijst voor 

de interviews zijn geformuleerd naar de vier onderzoeksvragen en bestaat uit de vier volgende 

onderdelen: de ervaringen met de zorg, de verwachtingen ten aanzien van de kwaliteit van de 

zorg en de verbeterpunten, betrokkenheid en begrip van kwaliteitsbevordering en de barrières 

en beschermende factoren. De gebruikerskwaliteit is de leidraad van dit onderzoek (Neijzen & 

Trompetter, 1989; Tonkens, 2003).  

 
 
Procedure  
Allereerst heeft de onderzoeker een oriënterend vooronderzoek gehouden voordat de enquete 

gemaakt werd. Hierbij zijn tien personen met autisme in de leeftijd van 16 t/m 21 bevraagd op 

welke gebieden zij zorg denken nodig te hebben. De antwoorden hieruit verkregen komen 

overeen met de 6 meest voorkomende gebieden van zorg die uit de inventarisatie van de 

vragen aan de Informatie- en Advieslijn van de NVA zijn gekomen en met het 

literatuuronderzoek. Tijdens dit vooronderzoek is gebleken dat de jongeren met autisme 

moeite hebben met het beantwoorden met de vragen op zowel technisch als inhoudelijk 

gebied. De respondenten lieten zien dat zij moeite hadden met vragen waar de keuzemogelijk 

‘niet van toepassing’ ontbrak. Ook hadden zij moeite met het nuanceren van de antwoorden 

en konden moeilijk kiezen tussen zeer tevreden en tevreden en tussen zeer ontevreden en 

ontevreden. Dit heeft tot aanpassingen in de enquête geleid. Dit oriënterend vooronderzoek 

leverde niet alleen de 6 gebieden van zorg op, maar leverde ook de subgebieden op waar de 

respondenten via de enquête naar bevraagd zijn. 

De gegevens van de enquête zijn kwantitatief en zijn via het programma Examine 

ingevoerd (Examine, 2008). De gegevens van de respondenten die de papieren versie van de 

enquête hebben ingevuld zijn naderhand met behulp van een drietal invoerders (waartoe ook 

de onderzoeker behoort) in de computer ingevoerd en zijn bij de andere digitale enquêtes 

gevoegd. De respondenten konden op de enquête aangeven of zij aan vervolgonderzoek 

wilden meedoen. Op de enquête stond een korte toelichting en instructie. Het invullen van de 

enquête nam vijftien tot twintig minuten in beslag. De invoerders hebben uitleg en instructie 

van de onderzoeker gehad middels een protocol zodat de gegevens op dezelfde manier 

ingevoerd zijn (Vocht, 2005). De gegevens van alle enquêtes zijn met behulp van SPSS 

geanalyseerd (Huizingh, 2006). 
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De interviews zijn mondeling door de onderzoeker afgenomen en op de band 

opgenomen. Er werd mondeling een korte toelichting gegeven. Het afnemen van een 

interview nam circa 40 minuten in beslag. Middels de interviews werd aan de respondenten 

gevraagd om een algemene indruk te geven van de zorg die ze hadden ontvangen en om  

specifieke voorbeelden te geven van zorg die ze goed vonden en zorg die ze minder goed 

vonden. Tijdens de interviews is goed in de gaten gehouden of de respondent niet onrustig of 

angstig werd. Ook is met de respondent aan het begin van het interview afgesproken dat hij 

/zij mocht aangeven als hij / zij een pauze wilde, geen antwoord wilde geven of wilde 

stoppen met het interview.  

De vragen van het interview zijn volgens de systematiek van de kwalitatieve analyse 

verwerkt, er is op een cyclisch-iteratieve wijze gegevens verzameld en geanalyseerd (Baarda et 

al., 2005; Baar, 2001). De onderzoeker heeft van triangulatie gebruik gemaakt, dit komt de 

betrouwbaarheid ten goede De Executive functioning theory stelt dat jongeren moeite hebben 

met zelfstandig handelen, keuzes maken, plannen, organiseren en moeite hebben om passende 

oplossingsstrategieën te bedenken (Ozonoff, Pennington & Rogers, 1991; Weber, 2005; 

Waterhouse, 2000). De onderzoeker verwacht dat de persoon met autisme meer sturing nodig 

heeft, daarom is voor semi-gestructureerde interviews gekozen (Beresford et al., 2004; Clark et 

al., 2001; Kraijer, 2004). Er werd gekeken welke algemene thema’s terugkwamen bij de 

antwoorden van de respondenten. Deze thema’s werden gecategoriseerd en geclassificeerd 

(Baarda et al., 2005; Morse & Field, 1996). 

 

Resultaten                                                                                                           
 

Voordat de onderzoeker de resultaten verkregen uit de enquête en de interviews, meer 

feitelijk gaat bespreken wil zij middels een casus het ‘persoonlijke in het algemene 

weergeven’ (Levering, Miedema, Pols, Teunissen & Vreugdenhil, 1995, p. 13), omdat het 

persoonlijke, menselijke aspect in de methodologie mogelijk een tikkeltje over het hoofd 

wordt gezien. De onderzoeker sluit hierbij aan bij de narratieve benadering die de kracht van 

het verhaal gebruikt voor theoretische doordenking (Meininger, 2007). De casus biedt tevens 

de mogelijkheid om de ‘heterogeniteit van de ervaringen van de geïnterviewden tot hun recht 

te laten komen’ (Swennen, Lock, Meininger & Vlaskamp, 2007, p. 2). Hieronder is de casus 

opgenomen van het meisje Anna (naam is fictief). Anna is 21 jaar en heeft de diagnose 

‘Stoornis van Asperger’ (vorm van autisme) pas op latere leeftijd gekregen.  
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Casus Anna  

“De schoolperiode is wel goed verlopen. Ik kan goed leren, dus dat ging wel goed, maar voor 

de rest was de schooltijd stom. Die meiden daar waren ook stom, die hadden alleen interesse 

in make-up en jongens en zij gedroegen zich zo stom. Na de MAVO ben ik naar een opleiding 

bedrijfskunde gegaan en daarvoor moest ik stage lopen. Dat ging niet goed, ze waren elke 

keer niet tevreden over mijn werk en ik heb daar een stageverlenging gehad. Daarna heb ik 

verschillende stageplaatsen gehad en later heb ik via een uitzendbureau werk gevonden, maar 

ook daar werd ik aldoor ontslagen. Uiteindelijk ben ik via de huisarts bij het RIAGG terecht 

gekomen en zij constateerden dat ik ‘Asperger’ heb. Ik vind het vervelend dat zij mij daar 

behandelden of ik een achterlijk klein kind ben. Ik woon bij mijn ouders en heb het daar wel 

naar mijn zin. Ik heb aanspraak en kan met mijn familieleden allerlei dingen ondernemen en 

als ik rust wil kan ik naar mijn kamer. Ze geven mij ook advies als ik iets niet begrijp of kan. 

Toch zou ik wel op mij zelf willen wonen, het lijkt mij heerlijk als ik zelf alle beslissingen 

kan nemen. Ik heb op mijn werk een jobcoach gekregen. Als er nu iets is dan praat mijn 

jobcoach met mijn collega’s of met mijn baas. Mijn jobcoach leert mij ook hoe ik sommige 

dingen beter kan overbrengen. Ik volg ook een sova-training. Ik vind het wel stom dat zij daar 

onvoldoende afstemmen op mijn behoefte en mijn vaardigheden niet goed inschatten. Ik moet 

elke keer sociale situaties oefenen die ik al kan. Bij die training leer ik om rekening te houden 

met andere mensen, maar dat vind ik nog steeds moeilijk”. 
 

De casus is exemplarisch voor de inhoud van de interviews van de respondenten. 

Alhoewel de dimensies en gebieden uit de casus inhoudelijk niet representatief zullen zijn 

voor alle respondenten is het wel heel herkenbaar en in die zin bruikbaar om een beeld te 

vormen. In de casus komt naar voren dat het leren op school op zich wel goed verloopt, maar 

dat de omgang met leeftijdsgenoten, verschil in interesses en de sociale aspecten voor 

problemen zorgen op school en op de stage. Dezelfde problemen worden ook weer 

ondervonden op de werkplek, de gevonden dimensies en gebieden interacteren met elkaar. De 

persoon heeft veel begeleiding, uitleg en advies nodig. Het meisje ervaart dat de zorgverlener 

moeite heeft om op de behoeften, wensen, interesse en het cognitieve niveau van haar af te 

stemmen. Dit is ook teruggevonden in de andere interviews. In het volgende gedeelte zullen 

de resultaten van de enquêtes en de interviews worden besproken.  

 

Ervaringen met zorggebieden. 

Tabel 1 laat de waardering volgens de uitkomsten van de enquête van ouders en 

jongeren zien. 
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Tabel 1: waardering van de verschillende gebieden van zorg aangegeven door ouders en jongeren in 
de leeftijd van 16 t/m 21 jaar.    
 
 
 

          Respondenten met autisme 
               lft16 -21  (N =38) 

                     Ouders  
                   (N=1913) 

Mate van tevredenheid  Tevreden 
  in % 

  Ontevreden 
   in % 

Neutraal     Tevreden 
 in % 

  Ontevreden 
   in % 

  Neutraal     

Onderwijs               
                                                                                                                                                                                                                                       
 Afstemming van het onderwijs niveau        
 op intelligentieniveau van de persoon 
 Afstemming van het onderwijs  
 op wijze waarop de persoon leert 
 Mate van uitdaging voor ontwikkeling 
 Autismedeskundigheid van de school 
 

 
 

60,0 
 

32,0 
 

40,0 
20,0 

 
 

16,0 
 

40,0 
 

24,0 
40,0 

 
 

24,0 
 

28,0 
 

36,0 
40,0 

 
 

62,7 
 

52,5 
 

51,2 
46,0 

 
 

17,4 
 

24,2 
 

18,5 
24,7 

 
 

19,9 
 

23,8 
 

30,8 
29,3 

Dagbesteding of arbeid   
                      
 Afstemming van het werk      
 op intelligentieniveau van de persoon 
 Afstemming van het werk      
 op interesse van de persoon 
 Deskundigheid van de begeleiders     
 Bent u tevreden over begeleiding  
 tijdens de dagbesteding 
 

 
 

39,1 
 

39,1 
 

30,4 
60,0 

 
 

39,1 
 

34,8 
 

21,7 
13,3 

 
 

21,8 
 

26,1 
 

47,9 
26,7 

 
 

43,4 
 

44,9 
 

36,8 
61,0 

 
 

17,4 
 

16,2 
 

14,4 
17,9 

 

 
 

39,2 
 

38,9 
 

48,8 
21,1 

Woonomgeving   
 
De vorm van wonen         
De aanwezige zorg   
Veiligheid ter plekke    
Autismedeskundigheid begeleiders         
Verloop/wisseling begeleiders              
Samenwonen met andere bewoners         
Het aantal mensen in de woonvorm         
Woonoppervlakte                
Bezoekregeling   
        

 
 

37,5 
25,0 
25,0 
25,0 
12,5 
12,5 
12,5 
37,5 
25,0 

 
 

25,0 
37,5 
25,0 
37,5 
50,0 
25,0 
50,0 
37,5 
50,0 

 
 

37,5 
37,5 
50,0 
37,5 
37,5 
62,5 
37,5 
25,0 
25,0 

 
 

65,1 
41,9 
49,3 
28,4 
19,5 
27,0 
44,7 
60,9 
54,9 

 
 

12,6 
26,0 
12,1 
28,8 
36,7 
18,6 
11,6 
14,9 
  2,8 

 
 

22,3 
32,1 
38,6 
42,8 

      43,8 
54,4 
43,7 
24,2 
42,3 

Diagnosetraject    
  
De tijdsduur tussen 1ste vermoeden en  
diagnose  
De wijze waarop diagnose is gesteld 
De duur van het diagnosetraject         
De juistheid van de diagnose         
De leeftijd waarop de diagnose is gesteld       
Adviezen voor vervolg hulpverlening  

 
 

31,7 
 

43,9 
46,3 
56,1 
24,4 
36,6 

 
 

29,3 
 

22,0 
26,8 
14,6 
41,5 
39,0 

 
 

39,0 
 

34,1 
26,9 
29,8 
34,1 
25,0 

 
 

37,8 
 

69,7 
49,2 
75,0 
43,2 
44,5 

 
 

38,6 
 

12,7 
25,9 
  5,6 
35,1 
26,4 

 
 

23,6 
 

17,6 
24,9 
19,4 
41,5 
39,0 

Begeleiding en behandeling 
 
Inhoud therapie / behandeling 
Medicatie                       
Informatie over  autismehulp     
Inhoud van de indicatie          
Wijze van indicatiestellen (procedure)        
Deskundigheid van indicatiesteller         
Duur van het indicatietraject         
Continuïteit in hulpverlening         
Tijdige beschikbaarheid van hulp  
Autismedeskundigheid van hulpverleners       
Samenwerking tussen hulpverleners  
Samenwerking tussen instellingen  

 
 

46,5 
16,3 
27,9 
39,5 
25,6 
46,5 
27,9 
37,2 
25,6 
20,2 
25,6 
18,6 

 
 

14,0 
16,3 
30,2 
  9,3 
20,9 
16,3 
32,6 
30,2 
37,2 
43,3 
27,9 
37,2 

 
 

39,5 
76,4 
41,9 
48,8 
53,5 
73,2 
39,5 
32,6 
37,2 
36,5 
46,5 
44,1 

 
 

41,9 
25,6 
27,1 
46,8 
37,3 
43,0 
29,8 
33,9 
26,4 
39,4 
23,8 
11,3 

 
  

  7,7 
  5,5 
22,7 
 8,4 
24,9 
12,8 
33,2 
24,7 
28,3 
20,9 
25,4 
30,5 

 
 

50,4 
68,9 
50,2 

      44,8 
37,8 
44,2 
37,0 
41,4 
45,3 
39,7 
50,8 
58,2 

Vrije tijd en vriendschappen  
  
Over de invulling van de vrije tijd 
Over de sociale contacten 

 
 

55,8 
39,5 

 

 
 

39,5 
41,9 

 
 

  4,7 
18,6 

 
 

61,0 
37,0 

 
 

18,9 
20,7 

 
 

20,1 
42,3 
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Uit tabel 1 blijkt dat de respondenten in het algemeen vaker tevreden dan ontevreden zijn over 

de ontvangen zorg op de verschillende gebieden. Toch zijn er een aantal (sub)gebieden 

waarover de jongeren minder tevreden zijn. Over deze onderwerpen zijn de respondenten 

verder bevraagd in de interviews. Bij onderzoeksvraag 1 wordt allereerst de uitkomsten van de 

enquêtes vermeld en daarna worden de bevindingen uit de interviews vermeld. Bij het 

bespreken van de overige onderzoeksvragen zal teruggevallen worden op de interviews waarbij 

alleen de belangrijkste kernlabels en de dimensies besproken worden.  

 

School 

De resultaten van de enquête laten zien dat de respondent niet over alle facetten van het 

onderwijs tevreden is. Over de ‘Autismedeskundigheid van de school’ is slecht 20% van de 

jongeren tevreden tegenover 40% ontevreden respondenten en 40% heeft neutraal ingevuld.  

Ook over de  ‘Afstemming van het onderwijs op de wijze waarop de persoon leert’ is de 

respondent vaker ontevreden (40%) dan tevreden (24%), waarbij 28% neutraal heeft ingevuld. 

Daarentegen is de respondent vaker tevreden (60%) over de ‘Afstemming van het onderwijs 

niveau op het intelligentieniveau van de persoon’ dan ontevreden (16%) en heeft 24% 

neutraal ingevuld. Over de ‘Mate van uitdaging voor de ontwikkeling’ is 40% tevreden, 24% 

ontevreden en 36% heeft neutraal ingevuld. 

Bij de interviews kwam naar voren dat de respondent goed leren belangrijk vindt, dit 

heeft te maken met het goed kunnen leren en het schoolwerk efficiënt doen. Alle 

respondenten gaven aan goed te kunnen leren, de respondenten met de ‘Stoornis van 

Asperger’ merkten tevens nadrukkelijk op dat zij het hebben van een hoog IQ van belang 

vinden. De respondenten gaven aan wel goed te kunnen leren, maar het op school niet naar de 

zin te hebben. Zij ervoeren dat het gedrag niet werd begrepen, dit heeft te maken met het niet 

begrepen voelen van zichzelf alsook het niet begrijpen van de ander. Alle respondenten gaven 

aan daar moeite mee te hebben.“Ik had liever op de Havo met volwassenen gezeten, pubers 

zijn zo wisselend van gedrag. Ik heb moeite om pubers te begrijpen. Nu ik op de HBO zit gaat 

het veel beter, het gedrag is veel voorspelbaarder(R!5)  

Daarnaast geeft de respondent aan moeite te hebben om mee te komen en dit heeft te maken 

met moeite om zich aan te passen, het hebben van andere interesses, het niet kunnen voldoen 

aan de eisen van school of stage, het nodig hebben van extra uitleg of tijd, het moeite hebben 

met zelfstandig- en / of samenwerken en het hebben van ontwikkelingsachterstanden. Het is 

logisch dat de respondent machteloosheid ervaart, en dit heeft te maken met zich depressief 

voelen, bang zijn om te kort te schieten, het gevoel er niet bij te horen, agressief gedrag door 

het niet begrijpen, gepest worden.  
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Negen van de 15 jongeren werden geplaagd op school. 

” Ik houd van leren, jammer dat ik dat op school moest doen. Ik wilde niet meer naar school,   

   de angst wat ik nu weer zou meemaken op school staat mij nog goed bij”(R6) 

De respondenten gaven als verbeterpunten op dat de houding van de zorgverlener meer 

vraaggericht moet zijn, meer afgestemd moet zijn op hun behoefte en cognitieve niveau en dat 

er meer gekeken wordt naar wat zij wel kunnen in plaats aldoor stil te staan bij wat zij niet 

kunnen. Ook gaven de respondenten die op school geplaagd waren aan dat zij hadden gewild 

dat de school eerder had ingegrepen en dat zij meer ondersteuning hadden willen krijgen.  

 
Arbeid 

De resultaten van de enquête laten zien dat de respondent over het algemeen tevreden is over 

de verschillende facetten van arbeid. Over de ‘Afstemming van het werk op het 

intelligentieniveau van de persoon’ zijn evenveel personen tevreden (39,1%) als ontevreden 

(39,1%) en heeft 21,8% neutraal ingevuld. Over de ‘Afstemming van het werk op de interesse 

van de persoon’ is 39,1% tevreden, 34,8% ontevreden en 26,1% heeft neutraal geantwoord. 

Over de ‘Deskundigheid van de begeleiders’ zijn de respondenten meer tevreden (30,4%) dan 

ontevreden (21,7%) en bijna 50% heeft neutraal geantwoord. Over de ‘Begeleiding tijdens het 

werk’ is 60% tevreden, 13,3% ontevreden en heeft 26,7% neutraal geantwoord. Uit deze 

antwoorden blijkt dat de respondenten over het algemeen tevreden zijn met de facetten van 

het werk, toch zijn deze cijfers enigszins misleidend, want deze cijfers geven niet aan hoeveel 

mensen met autisme werk gevonden hebben.  

In de interviews kwam naar voren dat de respondent vaak moeite heeft om een baan te 

vinden en te behouden, dit houdt in dat zij vaak ontslagen werden, vastliepen, of moeite 

hadden om de sociale context te begrijpen. Dit heeft tot gevolg dat zij hulp nodig hebben bij 

het begrijpen van de sociale context en extra uitleg bij de opgedragen taken. Alle 

respondenten geven aan daar hulp bij nodig te hebben. De respondenten geven ook allen aan 

dat zij het zonder jobcoach of ander persoon die hen advies geeft of die de problemen oplost 

niet redden. Het wel of niet slagen bij het vinden of behouden van een baan lijkt te staan of 

vallen met de hulp die de respondent daarbij krijgt. Vaak heeft de jongere onmiddellijk een 

antwoord op een vraag of probleem nodig om de juiste handelingen te doen of de juiste 

reacties te geven en hebben iemand nodig die hen daarbij helpt. Krijgen zij die hulp niet dan 

lopen zij het risico om vast te lopen. Bij degene die het wel gelukt is om een baan te vinden 

hebben zij óf iemand gevonden die hen helpt de problemen op te lossen óf werken bij 

kennissen of familie.  ”Mijn jobcoach helpt nu bij de sociale contacten op het werk. Als er nu 

iets is, als mijn collega’s weer een asociaal doen of mij vreemde taken willen laten doen, dan 

praat mijn jobcoach met mijn collega’s of met mijn baas”(R1)  
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Ook geven de respondenten aan dat banen vaak te druk en te ongestructureerd zijn en dit 

houdt in dat er vaak te veel collega’s zijn, te weinig begeleiding is, te weinig uitleg is, te veel 

geluid om hen heen en er te veel prikkels zijn. De respondenten gaven als verbeterpunten op 

dat er meer hulp, in de vorm van een coach, op de werkplek moet zijn. 

 

Wonen 

De resultaten van de enquête laten zien dat de 38 jongeren die de enquête zelf hebben 

ingevuld over het algemeen meer ontevreden dan tevreden zijn over de facetten van het 

wonen. Deze antwoorden werden alleen ingevuld als men niet thuis woonden. Omdat van de 

15 geïnterviewde respondenten 14 respondenten thuis wonen zullen slechts de belangrijkste 

resultaten weergegeven worden. Meer tevreden dan ontevreden is de jongere over het facet 

‘Vorm van wonen’ daarvan is 37% van de respondenten tevreden, 25% ontevreden en 37.5 % 

heeft neutraal geantwoord. Over het facet ‘De aanwezige zorg’ zijn evenveel respondenten 

tevreden als ontevreden (25%) en 50 % heeft neutraal geantwoord. Over de facetten 

‘Autismedeskundigheid begeleiders’,‘Verloop / wisseling begeleiders’ en ‘Bezoekregeling’ 

zijn 50% van de respondenten ontevreden, 12,5% tevreden en 37.5% heeft ‘neutraal’ 

geantwoord. 

Uit de interviews blijkt dat dertien van de vijftien respondenten thuis woont en zij 

geven aan dat zij tevreden zijn over het wonen thuis’, dit houdt in dat zij de aanspraak, het 

samen dingen doen, de raad en de hulp op prijs stellen. Aan de andere kant werkt die 

(benodigde) hulp ook vaak remmend op hun zelfstandig functioneren en voelen zij zich 

betuttelt. De respondenten gaven aan dat zij een spanningveld ervaren tussen zelfstandig 

willen zijn en het afhankelijk zijn omdat de respondent vaak op velerlei gebieden hulp nodig 

heeft. Dit houdt in dat zij zowel gezelschap willen hebben en mensen om hen heen willen 

hebben die hen met raad en daad bij staan, alleen willen zijn, regelmatig last van het gedrag 

van de ander hebben, zich niet altijd willen aanpassen aan de ander en af en toe de regie zelf 

in handen willen hebben. ”Ik vind het gezellig om thuis te wonen. Mijn ouders geven hulp als 

ik iets niet kan, en ik vind het prettig om aanspraak te hebben en samen dingen te doen. Toch 

lijkt het mij ook wel fijn om vaker alleen te zijn en om zelf te beslissen wanneer ik mijn 

spullen opruim”(R5)                          

 
Diagnose, behandeling en begeleiding 

Bij de respondenten die zijn geïnterviewd heeft ongeveer de helft van het aantal respondenten 

na het veertiende jaar de diagnose gekregen en de helft heeft op jonge leeftijd de diagnose 

gekregen.  
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Omdat voor een aantal respondenten het diagnosetraject lang geleden is geschied zullen alleen 

de belangrijkste uitkomsten van de enquête worden besproken. Uit de uitkomsten van de 

enquête blijkt dat de respondenten in het algemeen meer tevreden dan ontevreden zijn over de 

verschillende facetten van het diagnosetraject. Uit de uitkomsten blijkt dat de jongeren vooral 

over de leeftijd waarop de diagnose is gesteld ontevreden zijn. Over de ‘Leeftijd waarop de 

diagnose is gesteld’, is 41,5% ontevreden, 24,4% tevreden en 34,1 heeft neutraal ingevuld. 

Over de ‘Inhoud therapie / behandeling’ is 46,5% tevreden, 14% ontevreden en 39,5% heeft 

neutraal ingevuld.  

Uit de uitkomsten op het gebied van behandeling / begeleiding blijkt dat men vooral over de 

‘Autismedeskundigheid’ en de ‘Samenwerking tussen instellingen’ meer ontevreden dan 

tevreden is. Over de ‘Autismedeskundigheid’ is 20.2%  tevreden, 43,3% ontevreden en 36,5 

heeft neutraal ingevuld, over de ‘Samenwerking tussen instellingen’ is 18.6% tevreden, 37,2% 

ontevreden en 44,1% heeft neutraal ingevuld. Bij de andere facetten is de tevredenheid en 

ontevredenheid ongeveer gelijk. Opvallend is dat bij deze facetten vooral een hoge score bij de 

optie ’neutraal’ te zien is. (zie tabel 1).  

In de interviews kwam naar voren dat alle respondenten kennis van autisme 

noodzakelijk achten voor zorg van goede kwaliteit. “De begeleiders zeggen regelmatig tegen 

mij: “Wat interessant, ik wist niet dat een autist dat kan”. Ik moet vaak bij de trainingen dingen 

oefenen die ik allang kan. Zij behandelen mij vaak als een klein kind en zij onderschatten mijn 

vaardigheden”(R9.) Alle respondenten beschreven zorg van een goede kwaliteit als 

geïndividualiseerde zorg die sterk op de respondent gericht is. Onder het begrip zorgverleners 

vallen allen die de respondent op de een of andere manier van hulp voorziet en de tekorten, 

veroorzaakt door zijn autisme, aanvult. De leerkracht valt hier dus ook onder. 

Daarnaast vinden de respondenten een afstemmende houding van de zorgverlener op de 

behoefte van de respondent van belang en zij verbinden dit met het begrip zorg van een goede 

kwaliteit. Onder een ‘afstemmende houding’ wordt verstaan dat de zorgverlener afstemt op de 

behoefte van de respondent, een vriendelijke, geduldige, rustige en deskundige houding aan de 

dag legt, een luisterend oor heeft en de tijd neemt voor de persoon met autisme. Communicatie 

is daarbij zeer belangrijk en wordt als een kenmerk van zorg van goede kwaliteit bezien. Alle 

respondenten willen graag dat de zorgverlener met hen praat en naar hen luistert. De 

respondent wil geïnformeerd worden over de mogelijkheden en beperkingen op de 

verschillende gebieden.  

De respondent verwacht ook hulp in de vorm van uitleg, advies en (soms) ook praktische hulp 

als zij zelf geen antwoord weten in sociale situaties. Alle respondenten gaven aan dat zij advies 

willen ontvangen over de voor- en nadelen van hun autistische problematiek (vaak) in een 

bepaalde situatie en instructies willen hebben over hoe zij moeten handelen in die bepaalde 
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sociale situatie. In het onderzoek kwam ook naar voren dat de moeder vaak als therapeut 

functioneert en voor veel aanpassingen zorgdraagt.  

De respondenten die op latere leeftijd een diagnose hebben gekregen gaven aan dat zij vinden 

dat de vroegtijdige diagnostiek verbeterd moet worden. Alle respondenten spreken de hoop uit 

dat de kennis van autisme zal vermeerderen en de afstemmende houding’ van de zorgverlener’ 

verbeterd gaat worden. Zij vinden dat deze aspecten van onvoldoende kwaliteit zijn. Het 

afstemmen op de behoefte van de respondent door de zorgverlener wordt door alle 

respondenten als het belangrijkste aspect van de zorgverlening bezien en volgens hen lukt dat 

alleen als de zorgverlener voldoende kennis van autisme heeft. 

 

Vrijetijdsbesteding en vriendschappen 

Uit de uitkomsten van de enquête blijkt dat de jongere over ‘De invulling van de vrije tijd’ 

iets vaker tevreden (55,8%) dan ontevreden (39,5%)  is en 4,7% van de respondenten heeft 

neutraal ingevuld. Over de sociale contacten is 39,5% tevreden, 41,9% ontevreden en 8,6% 

heeft neutraal ingevuld. Deze uitkomst is verrassend aangezien elders in de enquête de 

jongeren hebben aangeven dat zij buiten het gezin / familie niet veel contacten hebben 

schijnen zij hierover wel tevreden te zijn. De jongeren zijn hierover verder bevraagd tijdens 

de interviews .  

De resultaten van de enquête komen overeen met de uitkomsten van de interviews.  

In de interviews komt namelijk naar voren dat dertien van de vijftien respondenten zeggen 

weinig contact te hebben en dit ook niet zoeken, dit houdt in dat de respondent in het 

algemeen weinig vrienden heeft, weinig contact maakt met klasgenoten en collega’s, weinig 

contact zoekt met mensen uit omgeving. Slechts twee respondenten gaven aan wel veel 

vrienden en kennissen te hebben. Van de 13 respondenten die aangaven weinig contacten te 

hebben gaven 11 respondenten aan deze contacten niet te missen. “Ik heb mijn hele leven niet 

veel vrienden gehad. Ik ben vaak alleen, maar ik voel mij niet eenzaam”(R8) 

Alle respondenten geven aan zowel behoefte aan aanspraak en afzondering te hebben, dit 

betekent dat zij aanspraak prettig vinden, maar ook regelmatig rust en afzondering nodig te 

hebben. “Ik wil aanspraak op zijn tijd, maar ik houd ook van alleen zijn. Ik heb een plaats 

nodig om mij af te zonderen, als het te druk is geweest ga ik naar mijn kamer”(R8) 

Alle respondenten geven aan veel tijd alleen door te brengen en dit ook prettig te vinden. Als 

zij behoefte hebben aan contact dan voorziet de relatie met familieleden in die behoefte.  

Alle respondenten geven aan dat de relatie met de familie belangrijk voor hen is en zeggen 

veel tijd met de familie door te brengen. De respondenten zoeken in relaties zowel 

vriendschap en gezelligheid, maar ook hulp en advies blijken belangrijke aspecten te zijn in 

de relaties.  
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Verschil in waardering tussen ouders en jongeren 

In de bovenstaande gegevens bij de verschillende gebieden is de waardering van de jongeren 

te zien op een aantal gebieden. De tabel laat ook zien dat een aantal gebieden door jongeren 

van 16 t/m 21 jaar en ouders verschillend gewaardeerd worden. Op alle gebieden, behalve op 

het gebied ‘Begeleiding en behandeling’ geven de ouders een hogere waardering dan hun 

kinderen. Opmerkelijke verschillen zijn te zien op de gebieden: ‘Vrijetijdsbesteding’ (19 % 

van de ouders denkt dat hun kind ontevreden is terwijl 40% van de jongeren zegt ontevreden 

te zijn) en de ‘Sociale contacten’ (21 % van de ouders denkt dat kind ontevreden is terwijl 

42% van de jongeren zegt ontevreden te zijn) De tabel laat ook zien dat ouders de 

tevredenheid van hun kind over een aantal woonfactoren hoger inschatten dan dat de jongeren 

zelf doen. ‘Samenwonen met andere bewoners’  (27% van de ouders denkt dat hun kind 

tevreden is, terwijl circa 13% van de jongeren zegt daarmee tevreden te zijn). Bij ‘het aantal 

mensen in de woonvorm’ (circa 45% van de ouders denkt dat hun kind tevreden is, terwijl 

circa 13% van de jongeren daarover tevreden is) ‘Woonoppervlakte’ (circa 61% van de ouders 

denkt dat hun kind daarover tevreden is, terwijl circa 38% van de jongeren zegt daarmee 

tevreden te zijn). Bij de ‘Bezoekregeling’ is het grootste verschil in waardering te zien: circa  

3% van de ouders is ontevreden hierover terwijl 50% van de jongeren zegt ontevreden te zijn 

met de bezoekregeling. Tijdens het onderzoek is gekeken of er verschillen in de antwoorden 

te vinden zijn als men deze bekijkt op een aantal sociodemografische variabelen zoals leeftijd, 

IQ, vorm van autisme en geslacht. De t-test leverden geen significante verschillen op. Dit 

betekent dat er geen sociodemografische variabelen bepalend zijn over hoe gedacht wordt 

over bepaalde onderwerpen door de respondenten. Bij de volgende onderzoeksvragen zijn 

geen resultaten uit de enquête aanwezig, bij deze vragen zullen alleen de resultaten van de 

interviews vermeld worden. 

 
Betrokkenheid  

Bij de onderzoeksvraag over betrokkenheid hebben de respondenten antwoord gegeven op 

een aantal vragen. Op de vraag ’Wie dient zich bezig te houden met het verbeteren van de 

kwaliteitszorg’, werd door alle respondenten als eerste de gebruiker van de zorg, als tweede 

de zorgverlener en daarna werden de ouders en de regering genoemd. 

Op de vraag ‘Voel je je in staat om aan kwaliteitsverbetering te doen’ gaven alle 

respondenten te kennen dat zij zich in staat voelden om aan het verbeteren van kwaliteit mee 

te helpen en toonden daarmee aan over voldoende eigeneffectiviteit te beschikken. Op de 

vraag ‘Op welke manieren zij aan het verbeteren van de kwaliteitszorg meededen’ gaven zij 

aan dat zij dit deden door er over praten, door folders te verspreiden, door aan (meerdere)  
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onderzoeken mee te doen, door te mailen met lotgenoten en door stukjes te schrijven voor 

tijdschriften. Als belangrijkste reden ‘Waarom zij meedoen aan de kwaliteitsverbetering’ 

noemden alle respondenten dat zij de kennis over autisme willen verspreiden en vergroten en 

enkele noemden dat zij graag inspraak willen hebben in de manier waarop zorg verleend 

wordt. Ook gaven enkele respondenten aan dat zij de enquête invulden uit nieuwsgierigheid 

en dat deze enquête het begin was van het ontwaken van de wens om mee te werken aan het 

verbeteren van de zorg. Op de vraag ‘Is de omgeving van invloed geweest op de aandacht die 

hij / zij besteedt aan kwaliteitsverbetering’ gaven 13 van de 15 respondenten als antwoord dat 

de omgeving van invloed is geweest. Op de vraag ‘Wie of wat van invloed is geweest’ gaven 

13 van de 15 respondenten als antwoord dat het voorbeeld van hun moeder van grote invloed 

is geweest. “Mijn moeder is altijd actief met de zorgverlening bezig en ze krijgt het altijd voor 

elkaar om allerlei aanpassingen te bewerkstelligen” (R3).  

Op de vraag ‘Hoe beschouw je de aandacht die je aan het verbeteren van zorgkwaliteit 

besteedt’ konden de respondenten uit de onderstaande drie opties kiezen. Achter deze opties is 

te zien hoe de respondenten hun aandacht hiervoor beoordelen 

“ Ik vind dat ik wel genoeg aandacht besteed aan de bevordering van zorgkwaliteit en 
vind dat goed zo”(R1, R2, R4, R6, R7, R8, R10, R11, R12, R13, R14, R15). 

“ Ik vind dat ik niet genoeg aandacht besteed aan de bevordering van zorgkwaliteit en 
vind dat goed zo”(R3, R9). 

“ Ik vind dat ik niet genoeg aandacht besteed aan de bevordering van zorgkwaliteit en         
   wil dat veranderen”(R5). 

Van de 15 respondenten gaven 12 respondenten aan dat zij vonden genoeg aandacht te besteden 

aan de bevordering van zorgkwaliteit en zij waren daarmee tevreden. 

Twee respondenten vonden dat zij niet genoeg aandacht besteden aan de bevordering van 

zorgkwaliteit, maar waren daarmee wel tevreden. Een respondent gaf aan niet genoeg aandacht aan 

de bevordering van zorgkwaliteit te besteden en wil dat veranderen.  

 

Ervaren barrières en beschermende factoren  

De respondenten ervoeren een hoge drempel om naar de therapeut te gaan. Dit kwam met 

name door de houding van de zorgverlener. De respondenten gaven ook aan dat zij het erg 

vervelend vonden als de zorgverlener hen niet serieus namen), hen als een klein kind 

behandelden of hen niet als zelfstandig denkende mensen behandelden. De respondenten gaven 

aan dat als de zorgverlener ongeduldig, onrustig en /of met een harde stem sprak dat zij dan 

blokkeerden. De respondenten noemden de houding van de zorgverlener en de sfeer de 

belangrijkste beschermende factoren. Door alle respondenten werd een vriendelijke en rustige 

houding van de zorgverlener als een noodzakelijke factor gezien om zich op hun gemak te 

voelen.  
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      Conclusie en discussie  
In dit onderzoek zijn de meeste verwachtingen uitgekomen en zijn er enkele 

onverwachtse resultaten te zien. De eerste onderzoeksvraag over de waardering en ervaringen 

van de respondent op de zorggebieden laat op het gebied van behandeling en begeleiding een 

resultaat zien dat verschilt met eerder gedane onderzoeken. De respondenten in dit onderzoek 

vinden bij het beoordelen van de kwaliteit van de zorg zowel de interactie tussen zorgverlener 

en de respondent, de houding van de zorgverlener alsook de kennis die de zorgverlener van 

autisme van belang. Dit verschilt met wat in een eerder Nederlands onderzoek (Nivel, 2003) 

naar voren is gekomen. In dit onderzoek kwam naar voren dat de gebruiker van de zorg zonder 

autisme vooral de interactie tussen hulpverlener en de respondent van belang vindt en de 

technische vaardigheden (kennis, deskundigheid, efficiëntie) werden van minder belang 

geacht. Ook in buitenlands onderzoek zijn deze uitkomsten gevonden (Fletcher, 1997; Parse, 

1995). Dit onderzoek levert dus andere resultaten op.  

Het is vrij logisch dat de respondenten met autisme de interactie tussen gebruiker en 

zorgverlener van belang vindt, omdat zorgverlening zowel een sociaal als een fysiek proces is. 

Verschillende buitenlandse onderzoekers zeggen dat de interpersoonlijke aspecten van zorg 

zeer belangrijk zijn en bijdragen aan de kwaliteit van de zorg (Parish, 1986; Parse, 1995; 

Savage,1995; Smith, 1991, Watson, 1985). Volgens Thorne (1988) zijn patiënten van mening 

dat een goede communicatie tussen patiënt en verzorger de kwaliteit van de zorg verbeterde.  

Dat de technische vaardigheden door patiënten van belang gevonden worden is ook niet nieuw. 

Er zijn vele onderzoeken uitgevoerd waarin juist die technische vaardigheden van belang 

worden geacht (Von Essen 1994; Fosbinder, 1995). Wat nieuw is dat dit onderzoek aantoont 

dat de persoon met autisme zowel de interactie tussen de hulpverlener, de houding van de 

hulpverlener als kennis van autisme (technische vaardigheden) van belang vindt. Dat de 

respondenten kennis van autisme belangrijk vinden is begrijpelijk, aangezien autisme een 

complexe stoornis waarbij kennis van deze problematiek nodig is wil je de persoon met 

autisme op de juiste manier kunnen helpen (Kraijer, 2005; NVA, 2004).  

Op het gebied vriendschappen blijkt uit de resultaten dat de respondenten in het algemeen 

weinig vrienden, weinig kennissen en weinig contact met klasgenoten hebben. Dit komt 

overeen met de Theory of Mind, (ToM) die er van uit gaat dat personen met autisme moeite 

hebben om gedachten, gevoelens en intenties aan anderen toe te schrijven waardoor zij slecht 

in staat zijn om zich in andere mensen te verplaatsen. Dit staat het maken en onderhouden van 

vriendschappen in de weg (Bottroff, 1999; Steerneman, 1997; Weber 2005). Deze bevindingen 

komen overeen met de verwachting die de onderzoeker had.  
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Uit het onderzoek komt echter ook naar voren dat de jongeren in het algemeen aangeven deze 

contacten niet te missen. De jongeren blijken tevreden te zijn met de sociale contacten die zij 

hebben en ervaren dat niet als weinig. Zij brengen veel tijd alleen door en geven aan dit fijn te 

vinden en dit ook regelmatig nodig te hebben. Daarnaast geeft de jongere aan op zijn tijd wel 

aanspraak te willen hebben en zegt dat omgang met de familie daarin voorziet. Relaties lijken 

een tweeledig doel te hebben, deels om samen gezellig door te brengen en deels dienen deze 

relaties in de behoefte aan zorg, advies en geruststelling te voorzien.   

Andere interessante uitkomsten in dit onderzoek zijn te zien op het gebied van onderwijs. 

Daarin komt naar voren dat de respondent het idee heeft dat hijzelf door de ander niet begrepen 

wordt, dat hij moeite heeft om het gedrag van de ander te begrijpen en hulp nodig heeft om  

sociale situaties te begrijpen. Ook geven de jongeren aan moeite te hebben met het tempo,  

zelfstandig werken, zelfstandig keuzes maken, samenwerken, de drukte en met de vele mensen 

om hen heen. Volgens de Executive Functioning theory heeft de persoon met autisme moeite 

om zelfstandig beslissingen te nemen, zelfstandig te handelen, te plannen en organiseren en 

hebben zij moeite om passende oplossingsstrategieën te bedenken (Ozonoff, Pennington & 

Rogers, 1991; Weber, 2005; Waterhouse, 2000). De Centrale Coherentie theorie, (CC ) stelt 

dat de persoon met autisme moeite heeft om de binnengekomen prikkels te verwerken (Baron-

Cohen, 1990; Delfos, 2005; Hill & Frith, 2003). Het is begrijpelijk doordat  de persoon met 

autisme met deze problematiek kampt dat de interactie met klasgenoten niet soepel verloopt. 

De persoon met autisme ondervindt deze problemen ook in het arbeidsproces. Het niet 

begrijpen van de geboden informatie levert de respondent veel stress op.  

Als aandachtspunt kan genoemd worden dat de persoon met autisme gebaat zou zijn als er op 

school en op de werkplek een persoonlijke coach aanwezig zou zijn die de respondent kan 

raadplegen indien dit nodig mocht zijn. Immers als een persoon met autisme een probleem 

ondervindt kan hij in het algemeen niet verder en blokkeert (Gresnigt et al., 1993; Kraijer, 

1988, 2005; NVA, 2004). Een ander punt dat aandacht verdient is dat de houding van de 

hulpverlener meer afgestemd moet zijn op de behoefte, wensen en het cognitieve niveau van de 

persoon met autisme. Een interventie kan zijn om in de opleidingen van sociaal pedagogische 

werkers, pedagogen en psychologen meer aandacht te schenken aan de afstemmende houding 

van de begeleiders / zorgverleners van personen met autisme en daarbij de bijzondere behoefte 

van de persoon met autisme in ogenschouw te nemen. 

Onderzoeksvraag twee gaat over verwachtingen en verbeterpunten. De verwachtingen 

en verbeterpunten zijn het gevolg op de ervaringen bij onderzoeksvraag twee.  
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De respondent wil dat de kennis van de begeleider verbeterd wordt, de houding van de 

zorgverlener meer afgestemd wordt op behoefte en cognitief niveau, dat de vroegtijdige 

diagnose verbeterd wordt en zij willen meer advies en informatie krijgen. Verwacht werd dat 

de wens om zelfstandig te willen functioneren en behoefte aan hulp op velerlei gebieden voor 

een spanningsveld zou zorgen (Beresford et al., 2004; Clark & Moss, 2001; Kraijer, 2004). 

Door het onderzoek wordt bevestigd dat de respondenten een spanning ervaren tussen het 

afhankelijkheid zijn en zelfstandigheid willen zijn. Hier kan een aandachtspunt zijn om vooral 

iets meer te weten te komen over de behoefte van de jongere met autisme. Dit wijkt immers af 

van de behoefte die kinderen hebben. Bij het kind zorgen de ouders in het algemeen dat het 

kind de juiste begeleiding krijgt. Van de jongere wordt verwacht dat hij zelf zijn wensen en 

behoeften kenbaar maakt en dit kan hij vaak niet. Kennis op dit terrein zou bij de zorgverleners 

verbeterd moeten worden. 

Onderzoeksvraag drie gaat over betrokkenheid en de factoren die de houding en de 

verwachtingen van de respondent kunnen beïnvloeden zoals attitude, eigeneffectiviteit, sociale 

invloed, barrières en beschermende factoren. Bij alle respondenten was het eigen 

effectiviteitgevoel groot en de meeste voelden een grote mate van betrokkenheid. Twaalf 

respondenten vonden dat zij voldoende deden aan kwaliteitbevorderingen en waren er mee 

tevreden, 2 respondenten vonden dat zij niet voldoende deden, maar wilden dat niet veranderen  

en 1 respondent vond dat hij te weinig deed en wil dat veranderen. De verwachting dat een 

grote betrokkenheid en de bereidheid om actie te ondernemen zou samengaan met een groot 

gevoel van eigeneffectiviteit werd bevestigd. De Boudeaudhuij et al., 2004; Kloek et al., 2006; 

Lechner & De Vries, 1995). Uiteraard zegt het feit dat de respondent gebruik maakt van de 

zorgverlening, de enquête heeft ingevuld en mee wil doen aan vervolgonderzoek al iets over de 

bereidheid om actie te ondernemen. Uit de resultaten kwam naar voren dat bijna alle 

respondenten er van overtuigd waren dat het voorbeeld van de ouder(s) (sociale invloed) mee 

heeft gespeeld in hun bereidheid om zich actief bezig te houden met de kwaliteitsbevordering 

van de zorgverlening. Ondanks dat is gebleken dat deze groep zeer gemotiveerd is om zich met 

kwaliteitsverbetering bezig te houden moeten wij ons realiseren dat het maar een kleine groep 

is die zich heeft opgegeven voor vervolgonderzoek. Er zijn gegevens middels de enquêtes 

binnengekomen van 848 respondenten binnen de leeftijdsgroep van 16-21 jaar en van die groep 

hebben maar 38 respondenten zelf de enquête ingevuld, de andere zijn ingevuld door ouders / 

verzorgers. Van deze 38 respondenten wilden uiteindelijk 20 respondenten meedoen aan het 

vervolgonderzoek. De verwachting dat maar weinig jongeren met autisme zelf de enquête 

zullen invullen wordt daarmee bevestigd (Ozonoff, Pennington & Rogers, 1991; Weber, 2005).  
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Deze uitkomst doet de onderzoeker vermoeden dat deze groep respondenten verschilt van de 

andere respondenten. Het zal interessant zijn om met een vervolgonderzoek te kijken waarin 

deze groep verschilt van andere jongeren met autisme.   

Onderzoeksvraag vier gaat over barrières en beschermende factoren die de 

respondenten kunnen ervaren. In de literatuur komt naar voren dat een hoge mate van 

betrokkenheid en een groot gevoel van eigeneffectiviteit samen gaat met het ervaren van 

weinig barrières (De Boudeaudhuij et al., 2004; Kloek et al., 2006; Lechner & De Vries, 1995). 

De onderzoeker verwachtte dat de persoon met autisme zich eerder zou concentreren op 

tegenvallers en barrières, zodat dit als preoccupatie kan gaan werken, dan op de beschermende 

factoren (Kraijer, 1988, 2004; Wing, 1997). Dit is een verwachting die bevestigd wordt in dit 

onderzoek. Dit past uiteraard bij de kenmerken van autisme (DSM IV, 2004). Uit andere 

onderzoeken bleek dat de gebruiker van de zorg zonder autisme in het algemeen tevreden was 

met de zorg en weinig klaagden over de ondervonden zorg (Lowe, 1994; Fletcher, 1997; Nivel, 

2003; Tishelman, 1993). De verwachting was dat de gebruiker van de zorg met autisme wel 

zou klagen en zou aangeven als de zorg niet voldoet en dat zij dit vele malen zouden benoemen 

en er in zouden blijven hangen. Ook deze verwachting wordt bevestigd: de respondent blijft 

lang stil staan bij negatieve ervaringen en benoemt dat vele malen. 

Als aandachtpunt kan genoemd worden dat de zorgverlening er rekening mee moet 

houden dat de persoon met autisme lang blijft stil staan bij een negatieve ervaring, er in blijft 

hangen en zelfs kan blokkeren als de zorg niet aansluit bij zijn behoefte en dat hij daardoor 

mogelijk minder bereikbaar is voor raad en advies. In het algemeen is het zo dat het probleem 

en de blokkade eerst opgelost moeten worden wil de persoon met autisme weer in staat zijn om 

informatie op te nemen. Dus ook bij deze onderzoeksvraag is de conclusie: kennis verbeteren 

bij de zorgverlenende instanties. 

De centrale vraag waarop dit onderzoek getracht heeft een antwoord te vinden is: Wat is 

de ervaren kwaliteit van de zorg door personen met autisme van 16 t/m 21 jaar? In dit 

onderzoek is op de algemene onderzoeksvraag voldoende antwoord gevonden. Het doel van 

het onderzoek was om inzicht te krijgen in de ervaren kwaliteit van de zorg door de persoon 

met autisme om daarmee aandachtspunten te formuleren ten aanzien van 

kwaliteitsbevorderende interventies voor de Nederlandse Vereniging voor Autisme. Uit het 

onderzoek blijkt dat de persoon met autisme op vele gebieden dagelijks hulp nodig. De 

problematiek eigen aan het autisme speelt op alle gebieden een rol en de zorgverlening moet 

breed bezien worden, je kan het eigenlijk niet per zorggebied onderverdelen zoals nu is gedaan.  
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Het is juist belangrijk om in te zien dat je een persoon met autisme een totaal pakketje dat 

overkomt met zijn behoeften moet aanbieden qua zorgverlening. Ook is gebleken dat je de 

cognitieve verklaringsmodellen voor gedrag van de persoon met autisme niet afzonderlijk kan 

nemen, de resultaten laten zien dat je de drie theorieën allen nodig hebt en dat je ze naast elkaar 

moet gebruiken. Dat maakt het moeilijk om concrete aandachtspunten te noemen. Toch zijn er 

verschillende aandachtspunten voor de NVA opgesteld. 

De kracht van dit onderzoek ligt voornamelijk in de semi-gestructureerde kwalitatieve 

aanpak. Dit zorgde ervoor dat de respondenten precies die aspecten van de zorg die voor hen 

belangrijk waren konden beschrijven. De gegevens van dit onderzoek tonen aan dat de 

verschillende respondenten allemaal ongeveer dezelfde kenmerken hanteren om hun 

ervaringen te beschrijven en evalueren. Ook de onderzoeksgroep is een sterk punt. Personen 

met autisme worden weinig bevraagd naar hun ervaringen. Onderzoek op dit terrein van zorg is 

nodig omdat daar interventies opgezet kunnen worden die aansluiten bij de wensen en 

behoeften van deze doelgroep. Wanneer we weten welke aspecten, volgens de gebruikers van 

de zorg met autisme de kwaliteit van de zorg verbeteren, kunnen we deze aspecten betrekken 

bij toekomstige metingen van de kwaliteit van de zorg. De onderzoekers dienen dan zowel de 

professionele / technische vaardigheden van verzorgers als de interpersoonlijke aspecten van 

het verzorgen te meten. Dit zou een vollediger beeld geven.  

 Aan dit onderzoek zijn er ook een aantal beperkingen verbonden. Zo worden de vragen 

gesteld aan jongeren die zichzelf hebben opgegeven voor vervolgonderzoek en daardoor kan 

het zijn dat deze groep niet geheel representatief is voor de doelgroep. Waarschijnlijk vertonen 

deze respondenten meer daadkracht dan andere leden van deze doelgroep.  

Niet alle respondenten bleken de vaardigheid te hebben om hun ervaringen te verwoorden. 

Bijna  alle respondenten gaven aan dat zij niet zomaar hun levensverhaal kunnen vertellen, 

maar wel antwoord kunnen geven als de onderzoeker vragen stelt. Volgens Preece (2002) heeft 

de persoon met autisme moeite om zijn wensen en verwachtingen te benoemen en doet hij in 

het algemeen niet graag mee aan onderzoek. Dit heeft er toe geleid dat de interviewer meer 

vragen heeft gesteld dan zij van plan was, en daardoor was het aandeel van de interviewer ook 

groter dan gepland was. Dit maakt dat het onderzoek moeilijk te herhalen is en men kan zich 

afvragen of de intersubjectiviteit wel voldoende is. Het is aan te raden om de volgende keer de 

protocollen door meerdere onderzoekers te laten analyseren zodat de uitkomsten vergeleken 

kunnen worden. De interviews zijn bij vier respondenten niet op de band opgenomen, omdat óf 

de respondent aangaf dit niet te willen, óf omdat de respondent zo werd afgeleid door de 

opname dat de onderzoeker tijdens het interview besloot om de opname af te breken.  
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Dit komt de kwaliteit van de gegevens niet ten goede. Beter zou het zijn om van te voren te 

informeren of de respondent toestemming geeft om het interview op te nemen en daar de 

personen op te selecteren. Ondanks deze beperkingen is het de moeite waard geweest om de 

interviews af te nemen en hebben de interviews aanvullende informatie opgeleverd. 
De onderzoeksgegevens zijn op empirische wijze verkregen, en verschaffen 

duidelijke informatie over de manier waarop de respondent met autisme de zorg ervaart. De 

onderzoeksresultaten kunnen ervoor zorgen dat men over bepaalde zaken beter gaat 

nadenken, en bepaalde zaken gaat aanpassen. Volgens Brug et al. (2005) kunnen interventies 

worden bezien als activiteiten die kunnen worden ondernomen om te stimuleren dat mensen 

zich op vrijwillige basis gaan inzetten om de kwaliteit van kun leven te verbeteren). Mogelijk 

kunnen de ervaringen van de respondenten als voorbeeld dienen om de andere gebruiker van 

de zorg te stimuleren om actief mee te helpen aan de bevordering van de kwaliteit van de 

zorg c.q. kwaliteit van het leven door henzelf.  

Als volgonderzoek zou de non-respons groep van de enquête benaderd kunnen 

worden om inzicht te verkrijgen in de redenen waarom zij zich niet opgegeven hebben voor 

vervolgonderzoek en om inzicht te verkrijgen waarin deze jongeren verschillen met de 

jongeren die zich wel hebben opgegeven. Interessant is ook om de eigeneffectiviteit,  

betrokkenheid en / of het empowerend vermogen van deze groepen te vergelijken. Tevens 

zouden de ouders bevraagd kunnen worden om inzicht te krijgen of de ouders verschillen in 

de aanpak van de jongeren die zich wel en niet hebben opgegeven voor het onderzoek. 

Gedragsdeterminanten kunnen belangrijke voorspellers van gedrag zijn. Begrip van deze 

determinanten kan gebruikt worden om effectieve interventies te ontwikkelen. De 

gedragsdeterminanten en de motivationele stadia van gedrag zouden bij een 

vervolgonderzoek bekeken kunnen worden. Uiteraard dienen de verbeterpunten die de 

respondenten hebben aangegeven daarbij meegenomen worden. Toekomstige onderzoeken 

kunnen op deze onderzoeksgegevens voortbouwen. De onderzoeker is ruim dertig jaar 

beroepshalve werkzaam als begeleider van kinderen en jongeren met autisme en weet 

inmiddels dat de persoon met autisme een unieke persoonlijkheid is die niet door iedereen 

geïnterviewd kan worden. Bij toekomstige onderzoeken dient men in gedachten te houden 

dat de interviewer aan een aantal eisen moet voldoen wil hij / zij succesvol de persoon met 

autisme interviewen. Daarbij dient een eerste streven te zijn dat het interview voor de 

respondent geen angstige ervaring wordt. Zowel kennis van autisme als een empatische en 

afstemmende houding is daarbij van belang, waarbij de reacties van de persoon met autisme 

tijdens het interview goed in de gaten gehouden moeten worden. 
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