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beïnvloedende factoren
Dr. Inge van Balkom, Leo Kannerhuis Nederland

Achtergrond
Leo Kannerhuis Nederland heeft als onderzoekslijn draagkracht van het systeem. Dit project
richt zich op de zelfstandigheidsontwikkeling van jongeren en jong volwassenen (16-30 jaar)
met een Autisme Spectrum Stoornis (ASS) uit gezinnen met één of meerdere ouders met ASS
binnen de hele range van intelligentie en wonend bij hun ouders, zelfstandig of in een
beschermde woonvorm. Succesvolle participatie in de maatschappij voor mensen met ASS is
niet eenvoudig (Oploo e.a. 2011). Er zijn aanwijzingen dat het voor jongeren uit gezinnen
waarbij één of meerdere ouders ook een ASS heeft, moeilijker is om tot succesvolle
zelfstandigheidsontwikkeling te komen. Dit deelproject van de academische werkplaats
autisme Reach-Aut wil mensen met beperkingen als gevolg van ASS helpen beter te
functioneren zodat ze, met succes en naar tevredenheid kunnen wonen, werken, leren en
hun vrije tijd besteden in de omgeving van hun keuze met zo min mogelijk professionele
hulp. Om mensen met ASS daarin goed te kunnen begeleiden, is het van belang te weten
wat hierbij bevorderende en belemmerende factoren zijn.

Vraagstelling
De centrale vraagstelling is: In welke mate functioneren jongeren met ASS zelfstandig en
succesvol in de maatschappij en welke factoren zijn daarop van invloed?
Deelvragen zijn:
a) Welke persoonlijke factoren zijn van invloed?
b) Welke externe factoren zijn van invloed?
c) Welke stoornis gerelateerde factoren zijn van invloed?
d) Welke van deze factoren kunnen aangrijpingspunt zijn voor welke geschikte
interventies?
Doelstelling
Het onderzoek richt zich op het identificeren van kenmerken, gerubriceerd volgens het ICFmodel, die bepalen of jongeren en jong volwassenen met ASS in de levensfase van 16 tot 30
jaar binnen multiplex gezinnen op termijn succesvol en zo zelfstandig mogelijk kunnen
participeren in de maatschappij. en de zelfstandigheidsontwikkeling met betrekking tot
wonen.
1/2

De uit dit onderzoeksproject te verkrijgen informatie dient drie doelen:
1. identificatie van de mate waarin deze jongeren zelfstandig functioneren en de factoren
die dat beïnvloeden, in het bijzonder voor multiplex gezinnen;
2. kennis van deze beïnvloedende factoren verspreiden onder mensen met ASS, hun familie
en betrokken professionals en
3. een basis vormen voor ontwikkeling instrumenten en interventies die nauw aansluiten
bij de kenmerken van de doelgroep.

Eindproducten
Eindproducten van dit project zijn:
1. Eindrapport met resultaten, discussie en conclusies.
2. Factsheet ‘(H)Erkenning beïnvloedende factoren succesvolle zelfstandigheid en
maatschappelijke participatie bij ASS’.
3. Artikel in WTA.
4. Publicatie in een internationaal peer-reviewed journal.

Samenwerking
De samenwerkingspartners zijn Jonx l Lentis (Dr. l.D.C. (Inge) van Balkom, projectleider
namens Leo Kannerhuis Nederland en de franchisepartners binnen Leo Kannerhuis
Nederland (Altrecht, Dr. Leo Kannerhuis, GGZ Noord-Holland-Noord, Lister, Leo
Kannerhuis Brabant en Leo Kannerhuis Limburg/Mondriaangroep). De volgende
veldpartners zijn inhoudelijk meer betrokken dan andere veldpartners gezien hun
specifieke expertise: Dr. J.A. (Jeanet) Landsman Afdeling Toegepast
GezondheidsOnderzoek (TGO) van UMCG, drs. K.M.A. (Karin) Kalverboer
Zorginnovatieforum (ZIF). Om te zorgen dat de stem van mensen met ASS goed
gehoord wordt, wordt naast de kenniskring ook gebruikgemaakt van de kennis van de
ervaringsraad van Leo Kannerhuis Nederland die bestaat uit een groep mensen met ASS en
hun naasten.

Contact: info@reach-aut.nl

De verbinding tussen wetenschap en praktijk
als het om autisme gaat

reach-aut.nl
ZonMw heeft voor twee academische werkplaatsen voor autisme een subsidie toegekend:
Samen Doen! en Reach-Aut
academischewerkplaatsautisme.nl
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