
Hoe kwam je op het idee om onderzoek te doen 
bij mensen met autisme?
“Voordat ik bij Dimence terecht kwam, werkte ik negen 
jaar bij het Dr. Leo Kannerhuis (LKH) en daarvoor in de 
jeugdhulpverlening en op een HBO. Ik merkte iedere keer 
dat, afhankelijk van de context, je bepaalde signalen wel 
of niet ziet. In de jeugdhulpverlening duidde ik bijna al-
les vanuit de hechtingsbril en ik zag vaak verstoorde ou-
der- kindrelaties. Toen ik de overstap naar de kinder- en 
jeugdpsychiatrie maakte, realiseerde ik me dat ik autisme 
wel eens over het hoofd had gezien. In de autismehulp-
verlening merkte ik daarentegen dat klachten als angst, 
overprikkeling en somberheid hoofdzakelijk werden toe-
geschreven aan autisme, en dat we niet altijd goed naar 
trauma vroegen. 
Ik wilde de opleiding tot klinisch psycholoog (KP) gaan vol-
gen, maar dat kon toen niet bij het LKH. Van te voren wist 
ik al dat ik, in het kader van de KP-opleiding, een onderzoek 
naar trauma bij mensen met autisme wilde doen. Later pas 
ontdekte ik dat hier nog nooit onderzoek naar was gedaan. 
Dat verbaasde me enorm, want zowel autisme als EMDR 
staan in de spotlights. Inmiddels snap ik dit gebrek aan on-
derzoek wel: het blijkt namelijk een enorme klus omdat het 
om een specifieke en kleine groep gaat: één procent van de 
mensen in Nederland heeft een vorm van autisme. Als je 
daar kinderen met een autisme spectrumstoornis en men-
sen met een verstandelijke beperking in combinatie met 
ASS vanaf trekt, kom ik uit op ongeveer 100.000 volwasse-
nen met autisme. Daarvan heeft een onbekend deel PTSS. 
Er zijn echter niet veel behandelaren die zowel thuis zijn op 
het gebied van ASS als op dat van EMDR. 
Ook heb ik de indruk dat behandelaren nogal eens terug-
schrikken voor een traumabehandeling bij iemand met ASS 
en zich daarbij vooral richten op structuur aanbrengen, het 

leven op orde krijgen en overzicht houden. De klachten van 
iemand met autisme worden nogal eens toegeschreven aan 
autisme zelf, terwijl het in werkelijkheid ook traumagerela-
teerde klachten kunnen zijn. Dit noemen we ook wel diag-

nostic overshadowing. Dat verschijnsel is ook het nadeel van 
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“We hebben een, qua effect-
grootte kleine, maar wel 
significante verbetering van 
autismekenmerken gemeten 
met de Social Responsiveness 
Scale-Adults. Dit resultaat vind 
ik het meest spectaculair.”
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zorgpaden. Ik heb op zich niets tegen zorgpaden als logistiek 
instrument, maar als het de inhoud gaat domineren, bevor-
der je diagnostic overshadowing. Je gaat immers denken 
binnen de kaders van de stoornis die jij binnen je team be-
handelt. Daarom heb ik altijd de behoefte om meerdere bril-
len op te hebben om te kijken naar hechting, ontwikkelings-
stoornissen én trauma. Daarnaast wil ik oog hebben voor 
overstijgende transdiagnostische factoren als zelfbeeld.”

Hoe ziet jouw onderzoek eruit?
“Het onderzoek naar het effect van EMDR op traumagere-
lateerde klachten en autismekenmerken paste bij Dimence 
niet naadloos in een bestaande onderzoekslijn, maar ik wil-
de het toch graag doen. Bram Sizoo (van het cluster ontwik-
kelingsstoornissen Dimence) wilde wel supervisor van het 
onderzoek zijn. Ik ben vervolgens naar een VEN-netwerk-
avond gegaan – waar ik toen nog geen lid van was - om 
‘vrienden’ te maken. Daar legde ik Carlijn de Roos uit wat 
ik wilde onderzoeken. Zij noemde Liesbeth Mevissen en Ad 
de Jongh, en beiden wilden mij gelukkig helpen bij het on-
derzoek. Daarna schreef ik fondsen aan en kon aan de slag.
In de behandeling koos ik voor het Kinderprotocol, om-
dat de taal daarin concreter is. Verder is er gewoon EMDR 
gegeven volgens het Standaardprotocol. We konden als 
het nodig was gebruik maken van de adviezen van de SIG 
EMDR, samengevat in het document ‘Richtlijnen en tips 
voor EMDR-behandeling bij Autisme Spectrum’. 
Voor het onderzoek moest ik minimaal zestien mensen in-
cluderen om iets over het effect te kunnen zeggen. In totaal 
zijn er 27 patiënten geïncludeerd. 21 Mensen hebben de be-
handeling en de metingen afgemaakt. Ik werkte samen met 
therapeuten van Dimence, FACT Altrecht, en Centrum Au-
tisme, en met een paar therapeuten uit de SIG EMDR-groep. 
We trainden mensen in de afname van de vragenlijsten en 
ik heb de teams voorgelicht. Mijn boodschap was: ‘Wees 
alert op traumaklachten. Elke patiënt, van wie je denkt dat 
zijn of haar klachten zijn gerelateerd aan ingrijpende ge-
beurtenissen, verwijs je door naar een EMDR-therapeut. Die 
zal dan een indicatie-inclusiegesprek met je voeren.’
Op vier momenten vonden metingen plaats: na het indica-
tie-inclusiegesprek, na een periode van acht weken waarin 
enkel treatment as usual (TAU) werd aangeboden, na een 
periode waarin EMDR was toegevoegd aan TAU en na acht 
weken follow-up. We gebruikten de aangepaste ADIS-C-
LVB sectie PTSS (versie voor volwassenen), dit is een door 
Liesbeth Mevissen ontwikkeld semigestructureerd inter-
view waarmee PTSS-klachten worden uitgevraagd. 

Nadat alle trauma’s op een levenslijn zijn gezet, wordt ge-
vraagd in hoeverre het trauma iemands leven op dit mo-
ment in de war stuurt (een thermometerscore). Door het 

type vragen en het visuele karakter is dit prima geschikt 
voor het uitvragen van trauma en traumaklachten bij men-
sen met autisme. De mate van last op de ‘thermometer’ was 
voor mij het belangrijkste inclusiecriterium voor deelname 
aan het onderzoek. Bij een klein deel van de onderzoekspo-
pulatie kon PTSS niet worden vastgesteld, vanwege het feit 
dat pestervaringen – een veel voorkomend trauma bij men-
sen met ASS– niet vallen onder het A1-criterium van PTSS. 
We hebben mooie resultaten gevonden, zoals een sig-
nificante vermindering van de last die mensen van de 
klachten ondervonden op de ADIS-thermometer en een 
significante vermindering van traumagerelateerde klach-
ten (gemeten met de Schokverwerkingslijst) en van meer 
algemene psychopathologieklachten (gemeten met de 
Brief Symptom Inventory). Het gaat hierbij om het effect 
van EMDR bovenop TAU. Deze resultaten bleven bij follow-

up behouden of de verbeteringen zetten soms zelfs nog 
iets door. We hebben ook een, qua effectgrootte kleine, 
maar wel significante verbetering van autismekenmer-
ken gemeten met de Social Responsiveness Scale-Adults 
(SRS-A). Dat laatste resultaat vind ik het meest spectacu-
lair, toch ben ik geen EMDR-freak die gelooft dat EMDR de 
pleister is op alle wonden. Autisme is een kwetsbaarheid 
die blijft bestaan, maar als de stress afneemt, zie je som-
mige autismekenmerken minder sterk in het gedrag terug. 
En af en toe gebeurt het dat gedrag er autistiform uitziet, 
maar bij nader inzien trauma blijkt te zijn.”

Je onderzoek is niet onopgemerkt gebleven?
“Dat klopt, ik heb twee prijzen gewonnen. De eerste was 
de ‘Tegenwindprijs’ van de VEN, voor onderzoekers die in 
een weerbarstige praktijk toch relevant klinisch onderzoek 
doen en dat ook doorzetten. Het was inderdaad wel buf-
felen, maar gelukkig had ik veel steun van de begeleiders 
en het team van behandelaars. Daarnaast heb ik op het 
KP-congres een poster gepresenteerd, waar ik een vrij te 
besteden prijs van duizend euro voor kreeg. Een deel van 
dat geld ging naar de resterende onderzoekskosten, en ik 
heb er ook nog een leuk jurkje van gekocht.”

Wat wil je na de KP-opleiding gaan doen?
“Ik weet nog niet waar ik na afronding van de opleiding 
zal werken. Ik vind Dimence een prima werkplek. Volgens 
mij is dat gevoel wederzijds, dus we gaan in gesprek. Ik 
overweeg om verder te gaan met onderzoek naar trauma 
en EMDR bij mensen met ASS. Bijvoorbeeld een onderzoek 
naar intensieve traumabehandeling bij een klinische po-
pulatie waar mensen met een ernstige vorm van autisme 
verblijven. Daar waar ruimte is om stoornisoverstijgend te 
behandelen, ondernemen, innoveren en er onderzoek te 
doen voel ik me op mijn plek.” 
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