
Wordt prestatiedruk anders beleefd door neurodiverse mensen en komt dit door de grootte 

van hun sociale netwerk? 
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Abstract 

In dit onderzoek wordt gekeken naar de relatie tussen neurodiversiteit, (ervaren) prestatiedruk en 

de grootte van sociale netwerken. Verwacht werd dat neurodiverse mensen minder grote sociale 

netwerken hebben dan neurotypische mensen. Ook werd voorspeld dat een groter sociaal 

netwerk (bij neurotypische en neurodiverse mensen) zorgt voor minder prestatiedruk. En ten 

derde dat neurodiverse mensen minder drukverlichting uit hun sociale netwerk halen. Door 

middel van multipele regressieanalyses van de CILS-dataset is geconcludeerd dat neurodiverse 

mensen geen grotere of kleinere sociale netwerken hebben. Een groter sociaal netwerk wel zorgt 

voor minder prestatiedruk. En dat neurodiverse mensen hun netwerk niet minder goed of beter 

kunnen inzetten voor prestatiedruk verlichting dan neurotypische mensen.  

Trefwoorden: neurodiversiteit; prestatiedruk; netwerkgrootte; drukverlichting. 
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Inleiding 

Er zijn ontzettend veel verschillende groepen in de maatschappij. Over sommigen wordt vaak 

gesproken en geschreven en over anderen minder. Een van deze groepen waar niet zo vaak over 

gesproken wordt is de groep neurodiverse mensen. Neurodiverse mensen zijn mensen waarvan 

de hersenen anders werken dan die van de gemiddelde mens (Merriam-Webster Dictionary, 

2002). Dit kan worden beschouwd als natuurlijke variatie in de evolutie van mensen. Dit 

betekent dat neurodiverse mensen niet als ziek moeten worden beschouwd enkel door hun 

neurodiversiteit. Mensen die niet neurodivers zijn worden neurotypisch genoemd Als mensen 

neurodivers zijn verwerken zij prikkels en gebeurtenissen anders dan de gemiddelde mens doet. 

Dit kan veel verschillende gevolgen hebben, zoals meer last van prestatiedruk. Dit staat centraal 

voor deze thesis.  

Prestatiedruk is een belangrijk onderwerp in de moderne maatschappij. Er is steeds meer 

aandacht voor mentale gezondheid en stress, die door hoge druk veroorzaakt kunnen worden. Dit 

geldt voor alle mensen, neurodivers en neurotypisch.  

Veel mensen ervaren prestatiedruk. Mensen willen succesvol zijn in hun werk, goede cijfers 

halen op school, wedstijden winnen met hun hobby, etc. Deze prestaties zijn voor sommige 

mensen makkelijker te behalen dan voor anderen omdat iedereen ander kapitaal heeft. Ook is het 

zo dat de drang om te presteren, de prestatiedruk, niet voor iedereen hetzelfde is. Dit kan veel 

verschillende redenen hebben, zo hangt er bij een olympisch turner meer van een medaille af dan 

bij iemand van de lokale turnvereniging. Er zijn ook interne factoren die druk veroorzaken. Niet 

iedereen heeft dezelfde ambitie en sommige mensen zijn gevoeliger voor bijvoorbeeld faalangst.  

Omdat het brein van neurodiverse mensen anders werkt is het mogelijk dat zij ook anders met 

druk omgaan. Het zou kunnen dat zij meer, of juist minder prestatiedruk ervaren dan 

neurotypische mensen. Dit gaat in deze thesis onderzocht worden. 

 

Of mensen meer of minder druk ervaren kan ook beïnvloed worden door hun sociale netwerk. 

Een sociaal netwerk kan veel verschillende functies hebben. Het kan bijvoorbeeld steun of 

kansen bieden die er zonder sociaal netwerk niet geweest zouden zijn (Granovetter, 1978). Meer 

steun kan zorgen dat mensen beter met druk om kunnen gaan. In het theoretisch kader wordt hier 

verder op ingegaan. De waarde van iemands netwerk wordt ook wel sociaal kapitaal genoemd.  
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Neurodiverse mensen worden vaak als anders beschouwd. Anders werkende hersenen zorgen 

vaak voor ander sociaal gedrag, waardoor veel neurodiverse mensen meer last hebben van 

sociale uitsluiting dan neurotypische mensen. Het zou dus best kunnen dat neurodiverse mensen 

een minder groot netwerk hebben dan neurotypische mensen, of dat zij hun sociale netwerk niet 

zo goed kunnen inzetten als neurotypische mensen. Zij hebben dan dus gemiddeld minder sociaal 

kapitaal. (Dit is uiteraard niet voor alle neurodiverse mensen van toepassing.) 

 

In deze thesis wordt bekeken of neurodiverse mensen meer of minder druk ervaren dan 

neurotypische mensen. Daarnaast wordt ook gekeken of de grootte van het sociale netwerk 

invloed heeft op de hoeveelheid druk die ervaard wordt door neurotypische en neurodiverse 

mensen. Deze vraagstukken wordt in drie stappen beantwoord. 

1. Hebben neurodiverse mensen een groter of kleiner sociaal netwerk dan neurotypische 

mensen? 

Deze eerste stap beschrijft de data waar mee gewerkt wordt en geeft aan of er in de basis 

verschillen zijn in de netwerkgrootte van neurotypische en neurodiverse mensen. Deze 

informatie is nodig om met zekerheid te zeggen dat de netwerkgrootte niet de enige verklaring is 

voor druk die anders ervaart wordt door neurodiverse mensen. Ook is het antwoord op deze 

vraag nodig bij het beantwoorden van de volgende vraag: 

2. Zorgt een groter sociaal netwerk voor meer of minder prestatiedruk? 

Deze onderzoeksvraag gaat over de functie van het sociale netwerk. Heeft dit een positief effect 

doordat er bijvoorbeeld meer steun geboden wordt, of is dit een negatief effect omdat iemand 

ook meer steun moet bieden. Met de gegevens van deze en de vorige onderzoeksvraag kan 

bepaald worden hoe het effect van netwerkgrootte op de relatie tussen neurodiversiteit en 

prestatiedruk er uit ziet. Als dit effect bekend is kan de laatste onderzoeksvraag beantwoord 

worden: 

3. Ervaren neurodiverse mensen een andere hoeveelheid druk dan neurotypische mensen 

met even grote netwerken? 

Deze vraag bekijkt het moderatie effect van de netwerk grootte. Hier wordt duidelijk of er een 

verschil is tussen de prestatiedruk ervaring neurotypische en neurodiverse mensen met even 
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grote sociale netwerken. Hiermee kan een conclusie getrokken worden of sociale netwerken een 

ander effect hebben voor neurodiverse mensen of niet.  

Dit verschil in ervaring van druk is een belangrijk onderwerp om te onderzoeken om 

verschillende redenen.  Omdat er weinig kennis over neurodiverse mensen worden zij vaak 

(onbewust) gediscrimineerd. Deze vorm van discriminatie heet validisme. Het is belangrijk dat 

de maatschappij inclusiever wordt voor alle mensen, en dus ook voor neurodiverse mensen. 

Meer kennis over de dingen waar zij tegenaan lopen is hiervoor nodig.  

In deze thesis wordt enkel gekeken naar jongeren. Neurodiversiteit is een vrij nieuw fenomeen 

en veel neurodiverse mensen die al volwassen zijn weten niet dat zij neurodivers zijn. Dit is bij 

jongeren anders. Zelfs als zij de term neurodiversiteit niet kennen is de kans groter dat zij al wel 

gediagnostiseerd zijn met een vorm van neurodiversiteit zoals autisme, adhd of dyslexie. Het is 

dus logisch om onderzoek naar neurodiversiteit op jongeren te focussen.  

Prestatiedruk is ook een belangrijk onderwerp omdat gevolgen van hoge prestatiedruk zoals 

burn-out steeds vaker voorkomen. Dit heeft grote gevolgen voor de maatschappij zoals 

bijvoorbeeld meer mensen met depressie. Als dit gelinkt kan worden aan neurodiversiteit dan 

kan het beleid dat deze gevolgen tegen probeert te gaan gerichter gevormd en uitgevoerd worden 

waardoor het effectiever wordt. 

Wetenschappelijk is neurodiversiteit ook een heel relevant onderwerp omdat er nog heel weinig 

(sociologisch) onderzoek is gedaan naar deze groep. Er zijn wel een aantal artikelen waarin 

geschreven wordt over neurodiverse mensen als sociale groep zoals ‘Mad studies and 

neurodiversity: a dialogue’ (McWade et. al., 2015) maar, artikelen zoals deze stellen de vraag of 

neurodiverse mensen als sociale groep beschouwd moeten worden en nemen dit nog niet als 

gegeven aan. Meer onderzoek naar neurodiversiteit kan bovendien handvaten bieden aan 

beleidsmakers die met neurodiversiteit bezig zijn. Zo kan hun werk beter en zorgvuldiger 

uitgevoerd worden. 
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Theorie 

Neurodiversiteit is een term die niet zo vaak voorbijkomt. Het betreft een brede groep mensen 

die veel aspecten van het leven anders ervaren dan neurotypische mensen. In het volgende stuk 

wordt gesproken over hoe prestatiedruk, neurodiversiteit en sociale netwerken zich volgens 

bestaande theorieën tot elkaar verhouden. 

Prestatiedruk 

Er zijn veel verschillende oorzaken van prestatiedruk. Taris et. al. (2013) schrijven over de 

oorzaken van prestatiedruk op de werkvloer. In deze thesis wordt naar jongvolwassenen 

gekeken. Deze mensen hebben meestal nog geen baan. Toch is deze theorie voor hun ook 

toepasbaar omdat dezelfde factoren ook in schoolverband bestaan. In het komende stuk zal de 

theorie zo uitgelegd worden dat het bij de omgeving van de gemiddelde jongere past. Taris et. al. 

(2013) erkennen twee categorieën waarin de factoren die prestatiedruk veroorzaken 

onderscheiden kunnen worden. De eerste categorie die zij benoemen zijn ‘werkkenmerken’. Dit 

zijn vaak extrinsieke factoren zoals taakeisen, hulpbronnen en sociale steun. De eerste twee 

factoren hangen sterk met elkaar samen. Als iemand bijvoorbeeld veel huiswerk heeft (hoge 

taakeisen) levert dit meer druk op omdat er simpelweg meer van iemand verwacht wordt. Op het 

moment dat iemand dan ook nog weinig hulpbronnen heeft (zoals hulp van klasgenoten of 

ouders) wordt de ervaren druk nog hoger.  Hulpbronnen kunnen heel veel vormen aannemen 

zoals een prettig lesrooster of andere mensen die letterlijk kunnen helpen. De combinatie van 

hoge taakeisen en weinig hulpbronnen is volgens Taris et. al. (2013) de manier om een hoge 

prestatiedruk te veroorzaken. Later introduceren zij ook het sociale aspect van druk, de sociale 

steun. Hoe meer sociale steun iemand ervaart, hoe minder heftig de ervaren druk is. Het is echter 

wel zo dat de druk zo hoog kan zijn dat zelfs grote sociale steun niet tegen de druk op kan en er 

alsnog stressklachten zoals burn-out ontstaan. Ook spreken Taris et. al. (2013) over reciprociteit 

van de werk of leeromgeving. Van jongeren wordt verwacht dat zij tijd en energie in hun 

opleiding steken. Dit wordt als minder vervelend ervaren op het moment dat die opleiding voor 

hun gevoel iets bijdraagt aan wat zij willen bereiken, of als ze sociale contacten krijgen door die 

opleiding. Ze krijgen dus iets terug voor de moeite die zij in hun opleiding stoppen.  

De tweede categorie die Taris et. al. (2013) belichten is de categorie 

‘persoonlijkheidskenmerken’. Zij spreken hier over 5 aspecten van persoonlijkheid die allemaal 
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een positieve invloed op druk ervaring hebben: openheid, nauwkeurigheid, extraversie, 

emotionele stabiliteit en vriendelijkheid. Deze kenmerken hebben allemaal een negatief effect op 

druk ervaring (bijvoorbeeld meer vriendelijkheid zorgt voor minder druk). De relatie tussen 

emotionele stabiliteit en druk is het grootst, en de relatie tussen openheid en druk is het kleinst. 

Neurodiversiteit kan deze persoonlijkheidskenmerken allemaal beïnvloeden en omstandigheden 

veroorzaakt door neurodiversiteit kunnen dit nog weer versterken.  

Neurodiversiteit 

Neurodiverse mensen hebben over het algemeen meer last van mentale stoornissen (zoals 

depressie, ptss, ocd, ect.). Robertson (2010) schrijft over de kwaliteit van leven van neurodiverse 

volwassenen en hoe dit wordt gehinderd door een gebrek aan kennis over hoe met deze groep 

omgegaan moet worden en een gebrek aan de juiste training van professionele hulpverleners. 

Robertson schrijft dat het ook nog zo is dat neurodiverse volwassenen vaak niet de juiste hulp 

kunnen krijgen die zowel bij hun neurodiversiteit als bij hun neurologische ziekte past. 

Neurodiverse mensen kunnen dus minder steun halen uit professionele hulp dan neurotypische 

mensen dat kunnen doen en blijven dus vaker met druk verhogende klachten of diagnoses zitten. 

Ook op sociaal gebied hebben neurodiverse mensen het volgens Robertson (2010) lastiger. Hij 

stelt dat zij meer moeite hebben met het vormen van sociale contacten en dat hulp hierbij vaak 

gericht is op kleine kinderen waardoor het voor (jong)volwassenen minder toepasbaar is. 

Volgens Robertson hebben neurodiverse mensen vooral moeite met het vormen van hechte 

(waaronder ook romantische) relaties. Hierover volgt later meer.   

Neurodiversiteit kan ook nog invloed hebben op de werkkenmerken die hogere druk ervaring 

veroorzaken. De reciprociteit van een werk of leer omgeving waar Taris et. al. (2013) over 

spreken wordt onder andere beïnvloed door sociale contacten die gevormd worden. Robertson 

(2010) stelt dat neurodiverse mensen meer moeite hebben met het vormen van sociale contacten. 

Dit betekent dus dat het voor een neurodivers iemand moeilijker kan zijn om dezelfde 

‘tegenprestatie’ te krijgen voor hun werk. Ook de sociale steun die bij de hulpbronnen hoort 

wordt hierdoor bemoeilijkt, omdat dit geboden wordt door die sociale contacten. Neurodiverse 

mensen kunnen dus ook nog meer moeite hebben met hoge taakeisen, omdat zij minder 

hulpbronnen kunnen hebben om in te zetten. 
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Netwerken 

Robertson (2010) zegt dat neurodiverse mensen vooral moeite hebben met het vormen van sterke 

sociale banden. Sterke banden zijn echter wel heel belangrijk en nuttig. Mensen waar iemand een 

sterke band mee heeft staan emotioneel dichtbij en zijn vaak in contact met het individu. 

Granovetter (1985) zegt dat sterke banden vaak eerder bereid zijn om te helpen en ook vaker 

beschikbaar of dichtbij zijn als iemand hulp nodig heeft. Vooral mensen in onzekere situaties 

vallen vaak terug op de mensen waar zij een sterke band mee hebben.  

Krackhardt (2003) schrijft meer over sterke banden. Hij omschrijft deze banden als een ‘philos’ 

relatie, maar zegt wel dat hij hierbij niet precies hetzelfde bedoeld als Granovetter omschreven 

heeft. Hij vindt dat Granovetters omschrijving onduidelijk en subjectief is en stelt zelf andere 

maatstaven voor de sterkte van een band op. Hij kijkt naar drie factoren: interactie, affectie en 

tijd. Als op deze drie categorieën hoog wordt gescoord is de band sterker. Waar Granovetter heel 

sterk focust op hoe vaak mensen elkaar spreken, onderscheid Krackhardt de banden die enkel 

frequent zijn van de echte philos banden. Mensen waar Philos banden mee gevormd worden 

leveren advies en steun en worden vertrouwd. Deze gegevens samen met de veronderstelling dat 

deze mensen vaker aanwezig en meer geneigd zijn om te helpen zorgt ervoor dat deze sterke 

banden druk kunnen verlagen. Ze zullen eerder een hulpbron zijn (zoals omschreven door Taris 

et. al., 2013) en vormen sociale contacten die helpen bij de reciprociteit van iemands 

leeromgeving. 

Er zijn onderzoeken gedaan van het effect van sociale netwerken op druk in het algemeen. Bland 

en Winkelstein (1991) hebben door middel van bloeddrukmetingen gekeken naar dit verband. Zij 

zien dat mannen die een groot huishouden hebben en veel meedoen aan clubactiviteiten hierdoor 

een lagere bloeddruk hebben. Voor vrouwen zien zij dat dit verband vooral voorkomt als zij veel 

broers of zussen hebben. Over het algemeen zien zij voor alle gemeten sociale situaties een 

afname in bloeddruk als de participatie of het netwerk groter is, maar dit is niet allemaal 

significant. Deze studie is daarnaast ook al 20 jaar oud en daardoor niet per se relevant voor de 

huidige maatschappij. Desondanks zijn de bevindingen wel goed om een concreet voorbeeld te 

bieden van het effect van netwerken op druk.  

Het netwerk van neurodiverse mensen kan niet alleen kleiner zijn dan dat van neurotypische 

mensen, maar het kan ook nog eens zo zijn dat zij minder sociaal kapitaal uit hun netwerken 
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kunnen halen. Son en Lin (2012) schrijven over status die bereikt wordt door het inzetten van 

iemands sociale netwerk. Zij kijken hierbij naar de verschillen tussen mannen en vrouwen en het 

verschil tussen witte-, en niet witte mensen. Uit hun onderzoek blijkt dat minderheden (niet-witte 

mensen) altijd minder voordelen halen uit hun sociale netwerk dan meerderheden en dat 

vrouwen minder voorden halen uit hun netwerk dan mannen. Dit betekent dat groepen die over 

het algemeen een minder sterke positie hebben in de maatschappij ook minder voordelen uit hun 

sociale netwerk halen. De reden die Son en Lin hiervoor vinden is dat mensen minder bereid zijn 

om iemand buiten hun eigen groep te helpen. Ze zijn bang dat het helpen van iemand in een 

minderheidspositie negatieve gevolgen heeft voor hunzelf.  

 Neurodiverse mensen kunnen als een van die minderheidsgroepen worden gezien. Daarom zou 

het zo kunnen zijn dat zij net als de vrouwen en de niet-witte mensen minder sociaal kapitaal uit 

hun netwerk halen, ook als dit netwerk even groot is als dat van een neurorypisch iemand.  

Hypothesen 

Het zou goed kunnen dat de sociale netwerken van neurodiverse mensen er anders uitzien dan 

die van neurotypische mensen. Volgens Robertson (2010) hebben neurodiverse mensen vooral 

extra moeite met het vormen van hechte relaties (waaronder ook romantische relaties). Dit kan er 

toe leiden dat het sociale netwerk van een neurodivers iemand minder hulp biedt dan dat van een 

neurotypisch iemand. Met deze informatie kan een hypothese gevormd worden voor de eerste 

onderzoeksvraag: Hebben neurodiverse mensen een groter of kleiner sociaal netwerk dan 

neurotypische mensen?  

 H1: Neurodiverse mensen hebben een kleiner sociaal netwerk dan neurotypische mensen 

De tweede onderzoeksvraag (Zorgt een groter sociaal netwerk voor meer of minder 

prestatiedruk?) wordt door veel verschillende artikelen beantwoord. Granovetter (1978) en 

Krackhardt (2003) schrijven over de positieve gevolgen van sociale netwerken. Op basis van 

deze theorieën en de uitkomst van het onderzoek van Bland en Winkelstein (1991) is de tweede 

hypothese: 

H2: Een groter sociaal netwerk zorgt voor minder ervaren prestatiedruk (bij zowel 

neurotypische als neurodiverse mensen). 
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Al eerder is genoemd dat neurodiverse mensen vaak meer moeite hebben met het vormen van 

sociale banden (Robertson, 2010). Neurodiverse mensen hebben vaak een kleiner sociaal 

netwerk en vooral meer moeite met het vormen van hechte relaties (wat Krackhardt (2003) als 

philos banden omschrijft). Dit heeft verschillende gevolgen. Neurodiverse mensen kunnen hun 

netwerk waarschijnlijk minder goed inzetten om steun en hulp te krijgen bij druk verhogende 

situaties. Ook lijkt het zo te zijn dat mensen met een groter sociaal netwerk minder druk ervaren 

(Bland en Winkelstein, 1991). De vraag is dus of neurodiverse mensen net zo veel 

drukverlichting uit hun netwerk halen dan neurotypische mensen, of dat dit voor hun veel minder 

is door de veronderstelling dat zij minder sterke banden hebben. Daarnaast is het ook nog zo dat 

Son en Lin stellen dat benadeelde groepen (zoals vrouwen en niet-witte mensen, maar ook 

neurodiverse mensen) minder sociaal kapitaal en dus minder drukverlichting uit hun sociale 

netwerk krijgen.  

Door al deze informatie wordt de hypothese bij de derde onderzoeksvraag  

 H3: Het negatieve effect van omvang van het sociale netwerk op ervaren prestatiedruk is 

sterker voor neurotypische mensen dan voor neurodiverse mensen. 

Methoden 

CILS-dataset 

In dit kwantitatieve onderzoek wordt een regressieanalyse uitgevoerd waarbij gebruikgemaakt 

wordt van de data uit de ‘Children of Immigrants Longitudinal Study’ (vanaf nu CILS) dataset 

(Jaspers, van Tubergen, 2019). Deze dataset bestaat uit verschillende waves en wordt afgenomen 

in Duitsland, Groot-Brittannië, Zweden en Nederland. Voor dit onderzoek wordt er enkel 

gekeken naar de data die in Nederland is verzameld. De eerste drie waves zijn in alle landen op 

dezelfde manier en tijdens hetzelfde schooljaar afgenomen, maar daarna zijn er verschillen 

ontstaan. De CILS-data volgt tieners vanaf hun veertiende tot hun zestiende levensjaar, evenals 

hun ouders en hun docenten. De participanten werden meestal door hun school gecontacteerd. 

De Nederlandse data is de enige data die zeven opeenvolgende schooljaren is verzameld. In dit 

onderzoek wordt er gebruikgemaakt van data die tijdens het zesde schooljaar (wave 6) verzameld 

is. Tijdens deze wave werd de data niet meer op school verzameld. In deze wave staan 

verschillende vragen over mentaal welzijn die als indicator fungeren voor prestatiedruk. Ook 
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wordt tijdens deze wave gevraagd of de respondenten zijn gediagnostiseerd met verschillende 

neurotypes en mentale stoornissen.  

De uitvoerders van het CILS-onderzoek hebben gekeken op welke scholen een hoog percentage 

kinderen met een migratieachtergrond zit, en uit die scholen is een willekeurige selectie gemaakt. 

Hierdoor heeft een op de drie respondenten een migratieachtergrond en is de data uitermate 

geschikt om deze minderheidsgroep te bestuderen. Ook heeft de CILS-data een focus op sociale 

netwerken. Er worden veel vragen gesteld over de thuissituatie van de respondenten, over hun 

vrienden, en hoe veel mensen zij dagelijks tegenkomen (CILS4.eu, z.d.).  

Variabelen 

Neurodiversiteit 

In de zesde wave van de CILS-data zijn verschillende vragen gesteld die voor dit onderzoek 

gebruikt gaan worden. Allereerst zijn er zeventien vragen naar verschillende diagnoses die 

participanten al dan niet hebben. Voorbeelden hiervan zijn: ‘heb je de diagnose: ADHD?’, ‘Heb 

je de diagnose: Dyslexie?’. Van deze zeventien diagnosegroepen zijn er dertien indicatoren van 

neurodiversiteit, de rest zijn diagnoses van mentale ziektes zoals bijvoorbeeld eetstoornissen. 

Deze vragen kunnen door de respondenten met ja of nee beantwoord worden. Als zij een ander 

antwoord geven (bijvoorbeeld als zij geen antwoord willen geven) worden zij niet meegenomen 

in deze analyse. 

 Als een participant een of meer van deze dertien vragen met ja heeft beantwoord, zijn zij 

neurodivers. Zij krijgen voor iedere vraag die zij met ja beantwoorden 1 punt en als zij nee als 

antwoord geven 0 punten. Deze punten worden bij elkaar opgeteld en iedereen die meer dan 1 

punt heeft is neurodivers. Het maakt niet uit of participanten op meerdere manieren neurodivers 

zijn, zij blijven altijd neurodivers en hier zijn geen gradaties in.  

Prestatiedruk 

Voor het meten van prestatiedruk zijn elf verschillende vragen gesteld over negatieve gevoelens. 

Angst komt hier het meest naar voren, maar er wordt ook naar woede en verdriet gevraagd (‘ik 

maak me vaak zorgen’, ‘Ik word snel boos’, etc.). Ook worden er vragen gesteld over stressvolle 

situaties en hoe deze ervaren worden door de respondenten (‘Ik ben bang om verkeerde keuzes te 
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maken’, ‘Ik ben perfectionistisch’, ect.). Soortgelijke vragen worden gesteld om prestatiedruk te 

meten in het artikel van Smulders et. al. (2013). Deze methode is dus al eerder gebruikt en 

goedgekeurd voor wetenschappelijk onderzoek. De participanten zijn gevraagd of deze 

uitspraken voor hun vaak, soms, bijna nooit, of nooit waar zijn. Op elk van deze vragen kan een 

participant maximaal drie punten scoren (voor antwoord vaak). Het antwoord ‘soms’ levert twee 

punten op, bijna nooit een punt, en nooit nul punten. Het aantal punten dat respondenten op deze 

elf vragen scoren wordt bij elkaar opgeteld en hier komt een waarde tussen de nul en drieëndertig 

uit die de ervaren prestatiedruk weergeeft. Hoe hoger het getal, hoe meer prestatiedruk iemand 

ervaart.  

Netwerkgrootte 

De grootte van iemands sociale netwerk is lastig te meten omdat dit een altijd veranderend 

gegeven is. Voor dit onderzoek wordt gebruik gemaakt van hoe veel mensen iemand gemiddeld 

op een dag tegenkomt. Er wordt aangenomen dat dit zich vertaalt in de daadwerkelijke grootte 

van het sociale netwerk van de respondent zoals Fu (2005) onderzocht heeft. Deze vraag wordt 

in categorieën gemeten, respondenten krijgen een hogere score naarmate zij meer mensen zien. 

De categorieën zijn: nul tot vier mensen (0), vijf tot negen mensen (1), tien tot negentien mensen 

(2), twintig tot negenenveertig mensen (3), vijftig tot negenennegentig mensen (4), meer dan 

honderd mensen (5).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A.M. van Bergeijk, 6245544  

13 
 

Beschrijvende statistieken 

Tabel 1; 

beschrijvende 

statistieken 

     

 N Minimum Maximum Gemiddelde/ 

proportie 

Standaarddeviatie 

Neurodivers 3407 0 1 .26  

Prestatiedruk 3407 0 33 14.47 6.14 

Dagelijkse 

contacten 

3407 0 5 2.27 1.11 

Vrouw 3407 0 1 .60  

 

Er zijn in totaal 3407 respondenten die op alle vragen die voor dit onderzoek relevant zijn 

antwoord hebben gegeven. Op de variabele neurodiversiteit kunnen respondenten enkel 0 of 1 

scoren. De proportie van .26 geeft aan dat er meer neurotypische dan neurodiverse mensen zijn. 

Op de variabele prestatiedruk scoren mensen tussen de 0 en 33. Gemiddeld scoren zij 14.47. Dit 

betekent dat zij gemiddeld ‘soms’ last hebben van de bevraagde indicatoren van prestatiedruk. 

De standaarddeviatie van 6.14 geeft aan dat de scores van verschillende respondenten ver 

uiteenlopen, omdat dit een vrij hoge waarde is als gekeken wordt naar het verschil tussen het 

maximum en het minimum. Op de variabele ‘dagelijkse contacten’ wordt tussen 0 en 5 gescoord. 

Gemiddeld scoren mensen 2.27. Dit betekent dat mensen gemiddeld tussen de 20 en 99 mensen 

zien (de derde en vierde categorie). De standaarddeviatie van 1.11 is vrij hoog voor een variabele 

met een klein verschil tussen maximum en minimum. Dit betekent dat de gescoorde waarden 

redelijk verdeeld zijn over de categorieën.  
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Resultaten 

De analyses in deze thesis zijn allemaal gedaan met behulp van het programma IBM SPSS 

statistics 25. Om te kijken of er een verschil zit tussen het aantal contacten dat neurodiverse en 

neurotypische mensen hebben is er een bivariate regressie uitgevoerd. Voor de andere analyses 

zijn multipele regressies gebruikt. 

Tabel 2: bivariate regressie; afhankelijke variabele: sociaal netwerk. 

 Model1 

 b Std. fout 

Neurodivers -.023 .043 

Constante 2.276* .022 

R2 .019  

N 3407  

 

Tabel 3: multiple regressies; afhankelijke variabele: prestatiedruk. 

 Model2 Model3 Model4 Model5  

 b Std. 

fout 

b Std. 

fout 

b Std. 

fout 

b Std. 

fout 

Neurodivers   1.924* .235 2.154* .225 2.848* .498 

Sociaal 

netwerk 

-.761* .094 -.754* .093 -.625* .089 -.539* .104 

vrouw     3.708* .202 3.700* .202 

NeurXnet       -.307 .197 

Constante 16.197* .236 15.679* .243 13.095* .271 12.904* .297 

R2 .037  .038  .124  .124  

N 3407  3407  3407  3407  

*=p<.001 
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Hypothese 1 

De eerste hypothese ‘Neurodiverse mensen hebben een kleiner sociaal netwerk dan 

neurotypische mensen’ wordt getest met model 1 (tabel 2). In dit model wordt een bivariate 

regressie uitgevoerd met de variabelen ‘Neurodivers’ en ‘sociaal netwerk’. Dit is een andere 

afhankelijke variabele dan bij de andere analyses.  Uit dit model komen geen significante 

waarden (R2=.000; F=.278; p=.598). Dit betekent dat er geen relatie is tussen het aantal 

dagelijkse contacten dat iemand heeft en of iemand neurodivers is of niet. De resultaten geven 

aan dat er een negatief effect is van neurodiversiteit op dagelijkse contacten, maar dit effect is 

ook niet significant (B=-.023; p=.598). Er valt weinig over de variabelen in de context van dit 

onderzoek te zeggen aan de hand van dit model. Hypothese 1 wordt dus verworpen.  

Hypothese 2 

De tweede hypothese ‘Een groter sociaal netwerk zorgt voor minder ervaren prestatiedruk bij 

zowel neurotypische als neurodiverse mensen’ wordt getest door het tweede model (tabel 3). 

Hier worden de variabelen ‘prestatiedruk’ en ‘dagelijkse contacten’ gebruikt. Dit model is wel 

significant (R2=.019; F=66.193; p<.001). 1,9% van de variantie in prestatiedruk wordt verklaard 

door het aantal dagelijkse contacten. Het aantal dagelijkse contacten heeft een negatieve invloed 

op de prestatiedruk (B=-.761; p<.001). De variabele prestatiedruk neemt met .761 af als de 

variabele dagelijkse contacten 1 categorie hoger is. Hypothese 2 kan dus worden aangenomen 

Hypothese 3 

De laatste hypothese ‘Het negatieve effect van omvang van het sociale netwerk op ervaren 

prestatiedruk is sterker voor neurotypische dan voor neurodiverse mensen’ wordt bekeken door 

middel van modellen 3, 4 en 5 (tabel 3). In model 3 worden de variabelen ‘neurodivers’, ‘sociaal 

netwerk’ en ‘Prestatiedruk’ gebruikt, en in model 4 wordt de controlevariabele ‘Vrouw’ hier nog 

aan toegevoegd. Model 3 laat een significant verband zien (R2=.038; F=67.277; p<.001). 3,8% 

van de variantie in prestatiedruk wordt door de gebruikte predictoren verklaard. Het effect van 

neurodivers op prestatiedruk is significant en positief (B=1.924; p<.001). Dit betekent dat de 

score op prestatiedruk met 1.924 toeneemt als een respondent neurodivers is. De variabele 

sociaal netwerk zorgt ook voor een significant effect (B=-.754, P<.001). Dit effect is negatief. De 

prestatiedruk neemt met 0.754 af als dagelijkse contacten 1 categorie hoger is.  
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Model 4 is ook significant maar heeft een iets hogere verklaarde variantie doordat de variabele 

Vrouw is toegevoegd (R2=.125; F=161.530; p<.001). In dit model wordt 12.5% van de variantie 

in prestatiedruk verklaard. De variabele neurodivers is nog steeds significant en positief 

(B=2.154; P<.001). Het effect van neurodiversiteit is in dit model groter. Als iemand neurodivers 

is neemt de score op prestatiedruk gemiddeld met 2.154 toe. Sociaal netwerk is een variabele die 

significant en negatief blijft (B=-.625; p<.001). Het effect van deze variabele wordt iets kleiner. 

De score op prestatiedruk neemt gemiddeld met 0.625 af als er naar de eerstvolgende categorie 

van sociaal netwerk wordt gekeken (Als het sociale netwerk een hele stap groter is).  De 

variabele vrouw is nieuw in dit model. De variabele is positief en significant (B=3.708; p<.001). 

Als respondenten vrouw zijn scoren zij gemiddeld 3.708 punten hoger op de variabele 

prestatiedruk dan mannelijke respondenten doen.  

Model 5 is bijna hetzelfde als model 4, er is alleen een variabele toegevoegd die het effect van 

neurodiversiteit op prestatiedruk laat zien voor mensen met even grote netwerken. Deze 

variabele is niet significant (b=-.307; p=.118). Dit betekent dat er geen verschil is in de 

hoeveelheid prestatiedruk tussen neurotypische en neurodiverse mensen als zij even grote 

netwerken hebben. Hypothese 3 wordt dus verworpen.  

Om de validiteit van de operationalisering van de variabele sociaal netwerk de controleren is een 

robuustheidscheck uitgevoerd. Hieruit komt dat als deze variabele met dummyvariabelen wordt 

gemeten in plaats van als constante variabele er geen ander resultaat uit de meting komt.  

Conclusie 

In dit onderzoek is gekeken naar het effect van neurodiversiteit op prestatiedruk, en of dit wordt 

beïnvloed door de grootte van sociale netwerken. In het volgende stuk wordt hier verder op 

ingegaan en worden de gevonden resultaten met de theorie vergeleken.  

De eerste hypothese ‘Neurodiverse mensen hebben een minder groot sociaal netwerk dan 

neurotypische mensen’ is verworpen. Deze hypothese was voornamelijk gebaseerd op het artikel 

van Robertson (2010) waar hij spreekt over de kwaliteit van leven van neurodiverse mensen. In 

dit artikel ligt een sterke focus op autistische mensen, terwijl neurodiversiteit een veel breder 

spectrum van verschillende neurotypen is. Dit zou een verklaring kunnen zijn voor het feit dat 

deze hypothese verworpen is. Autisme is een neurotype waar vaak sociale moeilijkheden bij 
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komen kijken. Ook is het zo dat het artikel van Robertson (2010) gaat over neurodiverse 

volwassenen, waar de data over jongeren gaat. Dit kan verklaren dat er juist op het gebied van 

sociale contacten een verschil is tussen verwachting en uitkomst. Dit zou verklaard kunnen 

worden door het meer georganiseerde netwerk van jongeren in vergelijking met volwassenen. 

De tweede hypothese is de enige die wel is aangenomen. Een groter sociaal netwerk zorgt voor 

minder prestatiedruk. De verklaarde variantie van het datamodel is echter wel erg klein (3,7%). 

Dit betekent dat er veel andere factoren zijn die ook invloed hebben op de ervaren prestatiedruk. 

Son en Lin (2012) benoemen gender en huidskleur als voorbeelden hiervan. Dit zou in later 

onderzoek naar de oorzaken van prestatiedruk verder bekeken kunnen worden. Voor dit 

onderzoek zou een breed opgezette dataset zoals CILS goed gebruikt kunnen worden omdat hier 

veel demografische gegevens van de deelnemers bekend zijn. Het is wel helpend als deze data 

verzameld wordt bij mensen van verschillende leeftijden, en niet alleen bij jongeren. Dit 

vervolgonderzoek zou vooral veel bijdragen in het vinden van de mensen die veel last hebben 

van prestatiedruk. 

De laatste hypothese moet in zijn geheel worden verworpen, maar toch kunnen er nuttige, 

bevestigende conclusies worden getrokken uit de modellen die zijn gebruikt om deze hypothese 

te testen. De grootte van het sociale netwerk heeft voor neurotypische en neurodiverse mensen 

geen ander effect op de ervaren prestatiedruk. Wat wel geconcludeerd kan worden aan de hand 

van het model is dat neurodiverse mensen meer prestatiedruk ervaren dan neurotypische mensen. 

Aan de hand van dit model kan echter niet verklaard worden waardoor dit komt. Dit model 

verklaart 12.4% van de variantie in prestatiedruk. Dit betekent dat er nog veel andere factoren 

zijn die hier invloed op hebben. Deze kunnen in verder onderzoek naar prestatiedruk nog 

onderzocht worden.  Terugblikkend op de theorie kan Taris et. al. (2013) hier licht op werpen. 

Veel van de factoren die tot meer prestatiedruk leiden volgens dit artikel zijn volgens Robertson 

(2010) anders voor neurodiverse mensen. Voorbeelden hiervan zijn de verschillende 

persoonlijkheidskenmerken die genoemd worden die allemaal beïnvloed kunnen worden door 

neurodiversiteit. Hoe deze persoonlijkheidskenmerken precies worden beïnvloed door 

neurodiversiteit en hoe deze kenmerken prestatiedruk beïnvloeden zou ook een interessant 

vervolgonderzoek kunnen zijn waarin dieper wordt ingegaan op de relatie tussen prestatiedruk en 

neurodiversiteit.  



A.M. van Bergeijk, 6245544  

18 
 

Er zijn nog een aantal dingen aan te merken op de manier waarop dit onderzoek is uitgevoerd. 

Allereerst is de CILS-dataset niet een ideale dataset voor het onderzoeken van prestatiedruk en 

neurodiversiteit. De vragen over prestatiedruk hebben een sterke focus op emotionele reacties. 

Dit is vooral voor bepaalde groepen neurodiverse mensen (autisme, adhd, chronisch depressief) 

geen handige maatstaaf omdat deze mensen vaak een minder goed beeld hebben van hun eigen 

emoties (Robertson, 2010). Om prestatiedruk beter te meten zou eerst onderzoek gedaan moeten 

worden naar waar prestatiedruk uit bestaat voordat er een survey over gemaakt wordt. Daarnaast 

zou de survey aangepast moeten worden om te zorgen dat deze ook voor alle neurodiverse 

mensen accuraat is. 

Als prestatiedruk op deze manier gemeten wordt gaat het meer lijken op mentaal welzijn dan op 

prestatiedruk, al is er getracht om de vragen zo goed mogelijk te filteren waardoor de vragen die 

niet met prestatiedruk te maken hebben niet gebruikt zijn (bijvoorbeeld: hoe vaak is dit waar: ik 

handel zonder te denken).  Als mentaal welzijn behandeld wordt als prestatiedruk kan het 

probleem veel groter lijken dan het is, waardoor beleid buiten proportioneel kan worden. 

Neurodiversiteit is ook niet op de meest ideale manier gemeten. Er zijn een aantal vragen die 

goed werken voor dit onderwerp zoals ‘heb je de diagnose: adhd’ maar er zijn ook vragen die 

groepen diagnoses samenpakken terwijl er zowel neurologische ziektes als vormen van 

neurodiversiteit tussen zitten. Bijvoorbeeld: ‘heb je de diagnose: compulsieve stoornis?’. Deze 

specifieke vraag omvat zowel obsessief compulisieve stoornis (een neurologische ziekte) als 

obsessief compulsieve persoonlijkheid (een neurodivers neurotype). Door dit soort vragen is er 

dus een kans dat er neurodiverse mensen als neurotypisch zijn beschouwd en andersom. Ook is 

de vraag of er overige diagnoses zijn vastgesteld niet specifiek genoeg om onderscheid te kunnen 

maken tussen neurologische ziekten en neurodiversitdeit types. De meting zou beter zijn als er 

wordt gevraagd naar de meest voorkomende neurodiversiteitstypen, gevolgd door de vraag of 

mensen op een andere manier neurodivers zijn.  

Over de manier waarop de grootte van een sociaal netwerk gemeten moet worden is niet een 

duidelijk antwoord. Er zijn andere artikelen die op dezelfde manier meten als in deze thesis 

gedaan wordt (Fu, 2005), aan de hand van aantal dagelijkse contacten, maar er zijn ook een hoop 

andere vragen die gesteld kunnen worden om een schatting te maken van de grootte van iemands 

sociale netwerk. Het zou kunnen dat deze andere manieren voor een ander resultaat zorgen. Een 
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andere manier om netwerkgrootte te meten is door te vragen hoe veel mensen met bepaalde 

namen iemand kent. Dan kan berekend worden hoe veel procent van de mensen met die namen 

in het netwerk van de respondent zitten en vanuit daar kan door middel van verhoudingen weer 

berekend worden hoe veel procent van de bevolking dat is. Op deze manier ontstaat een meer 

accurate schatting van hoe groot een netwerk is en niet hoe veel mensen iemand op een dag 

spreekt. Deze manieren worden allebei gebruikt om netwerkgrootte te meten. Het is daarom goed 

om ook op de andere manier te meten en te kijken of dit andere resultaten oplevert.  

Vervolgonderzoek zou er goed aan doen om net genoemde adviezen over het meten van 

prestatiedruk en neurodiversiteit op te volgen. Hierdoor wordt de meting accurater en worden de 

resultaten meer valide. Voor het meten van sociaal netwerk grootte is het belangrijk om de 

verschillende manieren van meten te overwegen en te kijken welke het best bij het 

desbetreffende onderzoek past. Als er gemeten wordt of iemand op het moment van meten een 

actief netwerk heeft, en dus dagelijks veel mensen ziet, dan is de manier van meten die in dit 

onderzoek is gebruikt een goede keuze. Als er informatie gezocht wordt over hoe veel contacten 

iemand heeft opgebouwd en onthouden, dan is de alternatieve manier die eerder is voorgesteld 

beter. Het verschil in de resultaten na het gebruiken van deze methoden zit waarschijnlijk in de 

zwakke banden. Iemand waar de respondent een sterke band mee heeft zal waarschijnlijk wel bij 

de gemiddelde dagelijkse contacten zitten (omdat mensen met sterke banden frequent contact 

hebben) en ook voorbijkomen bij de andere methode. Het kan echter zo zijn dat een respondent 

aan mensen zie ze bij een zeldzaam groot evenement eenmalig zien niet denkt bij dagelijkse 

contacten, maar wel als er wordt gevraagd of ze iemand met die naam kennen. Hierdoor zou het 

kunnen dat vragen naar namen lijdt tot een netwerk dat groter lijkt. Voor de resultaten kan dit 

lijden tot een groter verschil tussen mensen die wel en niet naar grote evenementen gaan zoals 

festivals en conventies.  

Tevens is het voor vervolgonderzoek handig om te kijken naar verschillende leeftijden. Doordat 

neurodiversiteit een steeds bekender begrip wordt zijn er ook steeds meer volwassenen die zich 

realiseren dat zij neurodivers zijn, of als zodanig herkend worden door een professional. 

Hierdoor is het ook mogelijk om dit onderzoek ook bij volwassen mensen uit te voeren. 

Volwassenen hebben vaker last van klachten veroorzaakt door prestatiedruk omdat zij hier vaak 

al langer last van hebben dan jongeren. Daardoor zou het uitvoeren van een onderzoek naar 
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verschillende leeftijden makkelijker praktisch uitvoerbaar worden. Ook zou dit de validiteit van 

de resultaten ten goede komen omdat de resultaten dan toegepast kunnen worden op een grotere 

populatie. 

Er zijn in deze thesis een aantal standpunten bevestigd en een aantal ontkracht. Al met al kan er 

geconcludeerd worden dat zowel netwerkgrootte als neurodiversiteit invloed hebben op hoe veel 

prestatiedruk iemand ervaart, maar neurodiversiteit geen invloed heeft op de grootte van het 

sociale netwerk. Neurodiverse mensen ervaren prestatiedruk dus waarschijnlijk wel anders, maar 

hier is een verklaring voor die in deze thesis nog niet gevonden is.  
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Appendix 

1. Robuustheidsanalyse 

  

 b Std. 

fout 

Neurodivers 1.947* .238 

Contacts1 2.550 .481 

Contacts2 1.353 .294 

Contacts3 .493 .256 

Contacts5 -1.443* .416 

constante 13.537* .189 

R2 .038  

N 3407  

 


