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Samenvatting 

Autisme is een neurologische ontwikkelingsstoornis gekenmerkt door problemen met sociale 

interactie, repetitieve gedragspatronen en beperkte interesses. Dit kan leiden tot problemen 

met identiteitsontwikkeling. Daarom is onderzoek gedaan naar interventies, die mogelijk 

componenten bevatten die identiteitsontwikkeling kunnen bevorderen, resulterend in een 

shortlist van zestien interventies. In deze masterthesis zijn twee interventies onderzocht: 

Levenslijn, een methode om de levenslijn te beschrijven en analyseren en 

Levensloopbegeleiding, een vorm van levensbrede en langdurige begeleiding. In Levenslijn 

komen thema’s over zelfkennis, zelfbeeld, identiteitsvorming en zin- en betekenisvol leven 

aan bod. Levensloopbegeleiding bevat praktisch alle thema’s, alleen zelfveroordeling en 

identiteitstypen niet. Met Levensloopbegeleiding kan men op basis van casuïstiek en de ‘klik’ 

tussen betrokken begeleider en deelnemer heel veel kanten op. De totaalresultaten van alle 

zestien interventies worden gebruikt om een nieuwe interventie te ontwikkelen waarin alle 

werkzame componenten aan bod komen, of er komt een wegwijzer waarmee de persoon met 

autisme geschikte interventies kan uitkiezen.  

 

Trefwoorden: Autisme Spectrum Stoornis, Levenslijn, Levensloopbegeleiding, 

identiteitsontwikkeling 
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Abstract 

Autism is a neurologic development disorder marked by problems with social interaction, 

repetitive behaviour patterns and limited interests. This may lead to problems with identity 

development. Therefore, research has been done on interventions that may contain 

components that can promote identity development, resulting in a shortlist of sixteen 

interventions. In this master thesis two interventions are investigated: Lifeline, a method for 

describing and analyzing the lifeline, and Lifespan guidance, a form of life-wide and long-

term guidance. In Lifeline themes about self-knowledge, self-image, identity formation and 

meaningful life are featured. Lifespan counseling contains practically all themes, only self-

judgment and identity types are not identified. Lifespan guidance can be used in many ways, 

based on the case studies and the 'click' between the counselor and participant involved. The 

total results of all sixteen interventions are used to develop a new intervention in which all the 

active components are included, or a guideline will be created with which the person with 

autism can choose suitable interventions. 

 

Keywords: Autism Spectrum Disorder, Lifeline, Lifespan guidance, identity development  
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Voorwoord 

Voor u ligt de masterthesis Omgaan met autisme - Levenslijn en Levensloopbegeleiding ter 

ondersteuning van identiteitsontwikkeling bij mensen met autisme. Deze thesis is tot stand 

gekomen tijdens het vierdejaars vak ‘Masterthese Klinische Psychologie 10EC’ (PSMKT-10) 

waarin gezamenlijk en projectmatig is gewerkt onder leiding van dr. Kirstin Graeves-Lord. 

Vanaf deze plaats wil ik haar heel hartelijk bedanken voor haar hulp, begeleiding, 

inspirerende gastcolleges en met name haar enthousiasme tijdens het hele project. Hoewel elk 

van de acht studenten die deelnamen aan dit project zelfstandig onderzoek deed naar twee 

interventies, is de inleiding en methode een product dat gezamenlijk tot stand is genomen.  

Voor mij was dit project om meerdere redenen bijzonder. In de eerste plaats heb ik in 

mijn werk als webanalist een directe collega mogen begeleiden die een vorm van autisme 

heeft. Zo is mijn interesse voor dit onderwerp gewekt. Gedurende dit project raakte ik 

persoonlijk echter nog meer betrokken bij het onderwerp: mijn dochter van bijna zes is in 

december vorig jaar gediagnosticeerd met autisme. Dit was voor mij als moeder best lastig om 

te verwerken. Het hele vervolgtraject bij INTER-PSY kostte ook redelijk veel energie, 

waardoor ik dit project tijdelijk op een lager pitje heb gezet. Inmiddels zijn we een half jaar 

verder en heb ik het wat meer een plek kunnen geven. Door bezig te zijn met deze thesis en 

veel over autisme te lezen, weet ik nu beter hoe ik met mijn dochter om moet gaan. Dit alles 

heeft mijn betrokkenheid bij het onderwerp nog verder vergroot, wat hopelijk af te lezen is 

aan het eindproduct. Ik vond het erg interessant om me te verdiepen in Levenslijn en 

Levensloopbegeleiding, de twee interventies die ik heb onderzocht voor deze thesis.  

Vanaf deze plaats wil ik nog een aantal mensen bedanken. In de eerste plaats Mirjam 

Krowinkel die ik in haar rol van procesbegeleider Levensloopbegeleiding mocht interviewen. 

Ik heb veel aan het gesprek gehad, waardoor het onderwerp nog meer bij mij ging leven. 

Hartelijk dank hiervoor, Mirjam. Verder wil ik Alfons ten Brummelhuis bedanken voor de 



OMGAAN MET AUTISME 
 

6 

 

aangeleverde documenten en het meelezen van mijn thesis. Ook heeft hij mij een hart onder 

de riem gestoken, toen ik net de diagnose van mijn dochter had gekregen, wat ik erg 

waardeer. Daarnaast wil ik Benjamin de Graaff bedanken dat ik mocht meeluisteren tijdens 

het gesprek over identiteit met een jonge vrouw die vier jaar geleden de diagnose autisme 

kreeg (het transcriberen vond ik wat minder, maar dat moest ook gebeuren ;-). Tot slot wil ik 

mijn (studie)vriendin Erica Overbeeke bedanken. Niet alleen voor de morele steun tijdens het 

schrijven van deze thesis, maar ook voor de vier mooie studiejaren waarin we veel samen 

optrokken en elkaar er samen doorheen hebben gesleept.  

 

Ik wens u veel plezier bij het lezen van deze thesis. 

 

Marieke Vorenholt  

23 Juni 2021 
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Omgaan met autisme 

 

Autisme is een neurologische ontwikkelingsstoornis die zich kenmerkt door 

problemen met sociale communicatie en interactie, als ook door repetitieve gedragspatronen 

en beperkte interesses (American Psychiatric Association, 2013). Deze problemen op 

gedragsniveau komen voort uit problemen op neuropsychologisch/cognitief niveau, zoals 

moeite met Theory of Mind (Richardson & Wood, 2012), Executive Functioning (Kiep & Spek, 

2017) en Central Coherence (Happé & Frith, 2006).  

Naast primaire problemen in het sociaal contact hebben mensen met autisme vaker last 

van depressie en angst (Cooper, Smith & Russell, 2017). Daarnaast heeft onderzoek 

aangetoond dat existentiële angsten geassocieerd worden met identiteitsproblemen (Berman, 

Weems & Stickle, 2006). Deze bevindingen leveren nog geen onomstotelijk bewijs voor een 

relatie tussen identiteit en problemen zoals angst en depressie, maar het draagt wel een 

mogelijk belangrijk onderliggend thema aan waaraan aandacht besteed kan worden in 

interventies om dergelijke problemen te verminderen.  

In het huidige onderzoek wordt verondersteld dat mensen met autisme door hun 

minder uitgerijpte identiteit sneller existentiële angsten ervaren dan neurotypische 

leeftijdsgenoten. Deze veronderstelling is tot stand gekomen in samenspraak met een 

projectgroep van deskundigen (behandelaars en ervaringsdeskundigen). Existentiële angsten 

zijn gedachten, zorgen en vragen over de eigen identiteit en het doel van het bestaan, zoals 

"Wie ben ik eigenlijk?” en “Welke toegevoegde waarde heb ik?". Dit kan vervolgens leiden 

tot depressie en suïcidale gedachten, zoals "Ik doe er niet toe, dus ik kan er net zo goed niet 

zijn" (Berman et al., 2006). Deze bevindingen benadrukken het belang van onderzoek naar 

interventies die als doel hebben om de identiteitsontwikkeling te ondersteunen, om hiermee 

escalatie naar ernstigere problematiek - zoals depressie en suïcide - te voorkomen.  
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Er is nog weinig onderzoek gedaan naar interventies met een potentiële (meer)waarde 

voor de identiteitsontwikkeling van mensen met autisme. Hierdoor is er nog veel 

onduidelijkheid over welke specifieke componenten positief dan wel negatief bijdragen aan 

hun identiteitsontwikkeling. Er zal daarom in deze thesis aandacht worden besteed aan welke 

componenten van bestaande interventies mogelijk bijdragen aan de identiteitsontwikkeling 

van mensen met autisme. Eerst volgt een uiteenzetting van de bestaande theorieën over 

identiteitsontwikkeling en mogelijke problemen die kunnen voortkomen uit een minder 

uitgerijpte identiteit. Vervolgens wordt de opzet van het onderzoek toegelicht, komen de 

bevindingen aan bod en als laatste volgt een bespreking en evaluatie van deze bevindingen. 

Identiteitsontwikkeling 

Identiteitsontwikkeling is een complex proces. Al sinds de oudheid is “Ken uzelf” een 

belangrijk aforisme van de Grieken (Fowler, 1925). De zoektocht naar zelfkennis en de eigen 

identiteit is sindsdien een onderwerp waar veel onderzoekers aandacht aan hebben besteed. 

De theorieën van Marcia (1966) en Erikson (1968) behoren tot de meest invloedrijke 

theorieën over het proces van identiteitsontwikkeling. Marcia (1966) onderscheidt vier 

identiteitsstatussen, waarbij de dimensies exploratie en commitment een cruciale rol spelen in 

het vormen van de identiteit. Exploratie duidt op de mate waarin iemand de zoektocht durft 

aan te gaan naar verschillende aspecten van zichzelf en het leven. Commitment duidt op de 

mate waarin iemand zich toelegt op de gevonden aspecten in de exploratiefase. Op beide 

dimensies kan hoog of laag worden gescoord.  De volgende vier identiteitsstatussen zijn te 

onderscheiden: (1) brede identiteit: weinig commitment, veel exploratie (2) ongevormde 

identiteit: weinig commitment, weinig exploratie (3) gevormde identiteit: veel commitment, 

veel exploratie en (4) vroeg gevormde identiteit: veel commitment, weinig exploratie (zie 

Figuur 1). Gedurende het leven doorloopt iemand verschillende fases van 

identiteitsontwikkeling die zich kenmerken door veranderde combinaties van commitment en 
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exploratie, waardoor iemands identiteitsstatus dus niet statisch is (Marcia, 1966). Marcia 

beschrijft een crisis als een periode waarin de commitment laag is, waarbij een moratorium 

een periode is waarin nog onduidelijk is waaraan iemand zich gaat committeren. Ook is 

foreclosure een te onderscheiden status waarbij er nog geen crisis heeft plaatsgevonden, maar 

al wel sprake is van commitment (Marcia, 1966).   

 

Figuur 1. De vier identiteitsstatussen (Marcia, 1966) 

Naast de theorie van Marcia (1966) heeft de psychosociale theorie van Erikson (1968) 

over ontwikkeling ook een cruciale rol gespeeld in de conceptualisatie van 

identiteitsontwikkeling. Deze theorie is gericht op de invloed van sociale interacties op de 

eigen psychologische ontwikkeling. Identiteit is volgens deze theorie een fenomeen dat 

gevormd wordt door een drietal samenhangende factoren, namelijk (1) de eigen 

psychologische processen (2) de context waarin men zich bevindt en (3) fysieke 

eigenschappen die invloed hebben op de ontwikkeling. Bij de eigen psychologische processen 

kan bijvoorbeeld gedacht worden aan leervermogen, gedachtegang en emoties. Met de context 

waarin iemand zich bevindt worden de sociale, culturele, religieuze en economische factoren 

bedoeld die van invloed zijn op de persoon. Fysieke eigenschappen die van invloed kunnen 
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zijn, zijn bijvoorbeeld lengte, gewicht, huidskleur maar bijvoorbeeld ook eventuele 

aandoeningen veroorzaakt door afwijkingen in de hersenstructuur (Erikson, 1968). 

Erikson (1968) beschrijft acht verschillende stadia die mensen tijdens hun leven 

doorlopen bij een normale ontwikkeling. In elk stadium treft men een conflict aan dat 

opgelost dient te worden om de deugd ofwel kwaliteit van dat stadium succesvol te 

ontwikkelen. Deze sociaal-emotionele rijping, zoals deugden ook kunnen worden 

omschreven, neemt men mee in de ontwikkeling tijdens latere stadia. In het allereerste 

stadium staat voor een zuigeling het ontwikkelen van vertrouwen centraal. Een peuter zal in 

het tweede stadium autonomie ontwikkelen. In het derde stadium ontwikkelt een kleuter 

vervolgens het nemen van initiatief. Schoolkinderen ontwikkelen het gevoel van competentie 

tijdens het vierde stadium. Tijdens het vijfde stadium wordt de eigen identiteit gevormd en 

ontwikkeld. Dit stadium vindt met name plaats tijdens de adolescentie en wordt gezien als de 

fase waarin een individu de grootste stappen neemt op het gebied van identiteitsontwikkeling. 

Kwaliteiten uit eerdere stadia (vertrouwen, autonomie, initiatief en competenties) worden 

hierin meegenomen en opnieuw geëvalueerd. Ze vormen daarmee het fundament voor (het 

ontwikkelen van) de eigen identiteit. Binnen deze fase worden normen, waarden en 

verwachtingen van de ouders in twijfel getrokken en worden deze geïnternaliseerd, of wordt 

er gezocht naar eigen alternatieven (Gill, 1997). Door het opdoen van nieuwe ervaringen en 

informatie tijdens dagelijkse interacties verandert iemands sociale interactie voortdurend. De 

eigen identiteit is het zelfbewustzijn dat mede vorm krijgt door deze sociale interacties en is 

daardoor ook aan continue verandering onderhevig (Erikson, 1968). Wanneer iemand zich 

meer bewust is van zijn eigen identiteit en een stabiel zelfbeeld heeft waaraan gecommitteerd 

is, dan zal diegene de deugd van loyaliteit aan zichzelf en anderen ontwikkelen. Hierdoor 

kunnen in het zesde stadium betekenisvolle relaties ontstaan voor de jongvolwassene, oftewel 

intimiteit met anderen. In betekenisvolle relaties schenkt iemand immers loyaliteit aan 
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anderen, die voortvloeit uit de loyaliteit aan zichzelf. In het zevende stadium, dat op 

middelbare leeftijd bereikt wordt, ontwikkelen mensen de deugd van zorgzaamheid. Hierin 

wordt gezocht naar de bijdrage die iemand kan leveren aan de wereld. Loyaliteit kan zich 

daarbij uitbreiden naar het gezin, familie, werk en de samenleving. Zelfontplooiing, 

waaronder de ontwikkeling van de eigen identiteit, zal gaandeweg een steeds minder grote rol 

gaan spelen. De bijdrage die iemand kan leveren aan de wereld geeft een doel en richting in 

het leven, oftewel het geeft het leven zin, omdat het een betekenis- en waardevolle invulling 

aan het leven geeft. Tot slot kunnen oudere volwassenen in het achtste en laatste stadium 

wijsheid ontwikkelen waarbij integriteit centraal staat. In dit stadium wordt op het leven 

gereflecteerd. Er wordt geëvalueerd of iemand voor zichzelf en de maatschappij een zinvol 

bestaan heeft geleid, waarin alle voorgaande stadia meegenomen worden. Wanneer iemand 

zijn leven als betekenisvol heeft ervaren en met voldoening terugkijkt op hetgeen hij heeft 

bereikt en zich kan berusten in hetgeen waarop hij geen invloed kon uitoefenen, dan bereikt 

hij wijsheid. Erikson (1968) beschrijft wijsheid als een geïnformeerde en afstandelijke 

bezorgdheid over het leven, zelfs wanneer men met de dood wordt geconfronteerd. 

Hoewel de identiteitsstatussen van Marcia (1966) en de stadia van Erikson (1968) 

strikt opeenvolgend lijken te zijn, wordt de vorming van identiteit tegenwoordig gezien als 

een spiraal waarin men (gedeelten van) een feedback-loop tijdens het leven herhaaldelijk 

doorloopt (Arnold, 2017). Dit proces bestaat uit bevestiging en (her)evaluatie van de inhoud 

van de eigen identiteit en de waardering ervan. Dit is terug te zien in de huidige theorieën 

over identiteitsvorming. Zo stellen Baljon, Pool en Takens (2015) dat identiteitsvorming een 

levenslang proces is, waarbij een mens heen en weer gaat tussen de dualiteiten autonomie en 

verbondenheid. De mens is voor zijn meest fundamentele behoeften afhankelijk van anderen, 

terwijl anderen tegelijkertijd een directe bedreiging kunnen vormen voor het ontwikkelen van 

een eigen unieke identiteit. De verbinding met anderen fungeert als spiegel bij de vorming van 



OMGAAN MET AUTISME 
 

13 

 

de identiteit, maar een zekere mate van loskoppeling van anderen is noodzakelijk voor het 

vormen van de eigen identiteit, met zelf bepaalde normen en waarden die geen exacte kopie 

zijn van die van anderen. 

Een andere meer recente theorie waarin identiteitsvorming wordt gezien als een 

cyclisch proces, is de theorie van Breakwell en Jaspal (2016). In deze theorie stellen zij dat 

identiteit gevormd wordt door sociale en psychologische processen. De eigen identiteit is de 

inhoud van het zelfbeeld en de waarde die daaraan gehecht wordt. Regulatie vindt plaats door 

assimilatie-accommodatie- en evaluatieprocessen. Het assimilatie-accommodatie proces 

betreft het toevoegen van nieuwe informatie aan de identiteit om deze vervolgens zodanig aan 

te passen, dat de nieuwe informatie binnen die identiteit past (Breakwell & Jaspal, 2016). 

Tijdens het evaluatieproces geeft men betekenis aan de inhoud van de identiteit en wordt er 

waarde aan toegekend. Beide processen worden geleid door vier principes, namelijk: (1) 

continuïteit over de tijd en over situaties (2) onderscheid tussen zelf en anderen (3) gevoel van 

controle over het eigen leven en (4) gevoel van eigenwaarde. Doordat zich telkens nieuwe 

sociale en psychologische conflicten voordoen, zal er steeds nieuwe informatie ontstaan. Die 

nieuwe informatie zorgt ervoor dat de identiteit steeds opnieuw wordt geëvalueerd en 

eventueel wordt aangepast. Op deze manier wordt de identiteit dus continu uitgedaagd en 

doorontwikkeld (Breakwell & Jaspal, 2016). Hiermee is het belang van het aforisme van de 

Grieken, “Ken uzelf”, weer aangetoond als noodzaak of deugd gedurende het hele leven. 

Identiteitsontwikkeling en existentiële vraagstukken  

Het vijfde stadium van Erikson (1968) geeft uiting aan het conflict tussen identiteit en 

identiteitsverwarring. Dit is een stadium die veel stress oproept. Dit komt mede, doordat 

existentiële vraagstukken in dit stadium veelal een grote rol spelen. Deze vraagstukken 

hebben betrekking op onderwerpen als vrijheid versus verantwoordelijkheid, eenzaamheid 

versus verbondenheid, zinloosheid versus betekenis en het omgaan met sterfelijkheid. 
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Voorbeelden van dergelijke vraagstukken zijn: “Wil ik in mijn leven vooral dingen doen die 

ik leuk vind, of moet ik een succesvolle carrière nastreven?”, “Zit ik op het juiste pad?" en 

“Wat is de zin van het leven? Is die er überhaupt wel?”  

De mens zoekt naar betekenis in het leven, terwijl hij in een wereld is beland die geen 

intrinsieke betekenis lijkt te hebben (Yalom, 2001). Een van de belangrijkste taken in ons 

bestaan is dan ook om een betekenis te vormen, ofwel zin te geven aan ons leven, die 

voldoende steun biedt om het leven aan te kunnen gaan. Veelal wordt deze betekenis 

gevonden in sociale interacties, die daardoor een belangrijke rol spelen bij 

identiteitsontwikkeling (Cooper et al., 2017). Maar welke gevolgen heeft het voor de 

ontwikkeling van iemands identiteit om af te wijken van de maatschappelijke norm en moeite 

te hebben met sociale interacties, zoals bij mensen met autisme vaak het geval is? 

Identiteitsontwikkeling en afwijken van de norm  

Dat mensen erop vertrouwen dat er een plaats voor hen is in de maatschappij, is van 

essentieel belang voor het vinden van betekenis en het ontwikkelen van een eigen identiteit.  

Zoals in bovenstaande theorieën is besproken, spelen verbinding met anderen en sociale   

processen een belangrijke rol in het vormen van de identiteit (Marcia, 1966; Erikson, 1968; 

Baljon et al., 2015; Breakwell & Jaspal, 2016). Aan deze sociale processen zijn sociale 

normen verbonden. Bij mensen die het gevoel hebben af te wijken van de maatschappelijke 

norm, zoals mensen met autisme, kan het gevoel ontstaan dat zij niet thuishoren in de 

maatschappij (Gill, 1997). Door het gevoel minderwaardig te zijn aan mensen die 

ogenschijnlijk wel aan de norm voldoen, kan een laag zelfbeeld ontstaan (Katz, Joiner & 

Kwon, 2002). Een laag zelfbeeld is gerelateerd aan depressie, eenzaamheid en suïcide en kan 

grote consequenties voor de verdere ontwikkeling van een individu hebben (Zhou, Tian & 

Huebner, 2020). Het is dus belangrijk om in onderzoek en interventies aandacht te hebben 
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voor mensen met een laag zelfbeeld en welke gevolgen dit kan hebben om dergelijke 

negatieve consequenties te voorkomen.  

Een DSM-diagnose zoals Autisme Spectrum Stoornis (ASS) kan verklarend werken 

voor mensen die al het gevoel hebben anders te zijn dan neurotypische mensen (Batstra et al., 

2012). Wanneer het concept autisme op een positieve manier in het zelfconcept is 

geïntegreerd en er positieve associaties bestaan met de autisme gemeenschap, dan kunnen 

mensen met autisme daardoor een sense of belonging ervaren, wat een positief effect op het 

zelfbeeld en welzijn kan hebben (Cooper et al., 2017). Tevens kan de diagnose toegang tot 

psychische zorg faciliteren. Een DSM-diagnose kan echter ook zelfstigma en een overwegend 

negatief zelfconcept teweegbrengen. Zelfstigmatisering is het internaliseren van overtuigingen 

(stigma’s) die in de samenleving heersen (Davey, 2015). Zo kan het voorkomen dat mensen 

liever niet geassocieerd worden met de diagnose, wanneer dit enkel verbonden is met 

negatieve associaties (Katz et al., 2002). Als het concept autisme overwegend negatieve 

associaties oproept, dan kunnen mensen zichzelf als ziek, raar of een last beschouwen. Ook 

kunnen zij zo door anderen worden gezien. Deze negatieve associaties kunnen bijdragen aan 

sociale stigmatisering en zelfstigmatisering. Op deze manier kan de DSM-diagnose over de 

tijd dus ambivalentie teweegbrengen, waarbij positieve en negatieve aspecten van de diagnose 

elkaar kunnen afwisselen.  

Een andere manier om naar de diagnose autisme te kijken, is door middel van het 

concept Neurodiversiteit (Silberman, 2015). Volgens deze benadering heeft iedereen vanuit 

evolutionair oogpunt een uniek gevormd brein dat resulteert in bepaalde krachten, zwaktes, 

talenten en beperkingen, waarbij juist deze diversiteit in de menselijke soort de kans op 

overleven als soort vergroot en zelfs de mogelijkheid biedt om als soort tezamen te floreren. 

Autisme wordt op deze manier niet gezien als een stoornis, maar als iets dat voortvloeit uit 

een uniek gevormd brein met sterke aspecten en beperkingen, die complementair zijn aan 
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cognitieve stijlkenmerken van anderen. Een dergelijk sociaal evolutionair perspectief kan 

minder stigmatiserend werken dan de diagnose autisme, die gesteld wordt vanuit een 

overwegend medisch perspectief. Echter, vooralsnog domineert in ons maatschappelijk stelsel 

het medische model en blijft het concept neurodiversiteit op de achtergrond (Silberman, 

2015). 

Problemen identiteit bij autisme 

Mensen met autisme hebben veelal tekortkomingen op het gebied van sociale 

interactie en communicatie (Izuma, Matsumoto, Camerer & Adolphs, 2011). Om deze 

tekortkomingen minder zichtbaar te maken kan gebruikgemaakt worden van camouflage. 

Camoufleren verwijst in dit geval naar coping-strategieën of technieken voor het verbergen 

van kenmerken van autisme tijdens sociale situaties zodat zij ‘normaal’ overkomen en 

doorgaan voor neurotypisch  (Hull et al., 2017). Camouflage kenmerkt zich door het 

minimaliseren van kalmerende of herhalende gedragingen, die mogelijk op een negatieve 

manier de aandacht trekken van anderen. Deze gedragingen worden toegepast als een reactie 

op sensorische overprikkeling. Een voorbeeld van een techniek die mensen met autisme 

hanteren is het gebruiken van excuses om omgevingen met te veel prikkels te verlaten, zodat 

zij in een rustige omgeving kunnen kalmeren (Hull et al., 2017).  

Uit de studie van Hull et al. (2017) blijkt dat camoufleren veelvoorkomend gedrag is 

bij mensen met autisme. In deze kwalitatieve studie zijn ervaringen ten aanzien van 

camoufleren onderzocht. De vragen waren gefocust op de oorsprong, motivaties en gevolgen 

van het camoufleren. Uit dit onderzoek bleek dat het camoufleren diende om 

maatschappelijke inclusie te bereiken en om afwijzing en verwaarlozing te voorkomen. De 

doelen van het camoufleren worden vaak wel bereikt, wat op korte termijn positieve 

consequenties heeft, maar er zijn ook negatieve consequenties aan verbonden. Camoufleren 

kan namelijk zowel op de korte als op de lange termijn resulteren in extreme vermoeidheid en 
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angst. Op de lange termijn kunnen er tevens ernstige negatieve consequenties optreden op het 

gebied van mentale gezondheid, toegang tot hulp en zelfperceptie (Hull et al., 2017). Het 

camoufleren kan leiden tot hoge stressniveaus, sombere stemming en lage eigenwaarde 

(Holliday-Willey, 2015). Teven kan het camoufleren van autistische kenmerken ervoor 

zorgen dat de diagnose autisme niet gesteld wordt, waardoor mensen niet de hulp krijgen die 

ze nodig hebben. Mensen met autisme rapporteren bovendien dat ze camoufleren als erg 

inspannend ervaren en dat het hun identiteit onder druk zet (Bargiela et al., 2016).  

Deelnemers in het onderzoek van Hull et al. (2017) gaven aan dat hun autisme 

diagnose een belangrijke rol had gespeeld in het vormen van hun identiteit. Een belangrijk 

gevolg van het camoufleren was dat hun zelfperceptie in negatieve zin veranderde. Zij 

beschouwden zichzelf als een leugenaar, nep, niet authentiek, niet loyaal aan zichzelf of ze 

hadden zelfs het gevoel dat zij hun identiteit kwijtraakten. Vanwege druk vanuit de sociale 

omgeving hadden zij het gevoel niet meer zichzelf te kunnen zijn. Zij waren zo bezig met het 

volgende stadium van Erikson (1968) waarin het opbouwen van sociale relaties centraal staat, 

dat de zelftrouw die in een voorgaand stadium mogelijk al bereikt was, nu weer verloren 

dreigde te gaan. Voor de deelnemers van dit onderzoek voelde het vaak alsof ze in 

verschillende sociale situaties telkens verschillende rollen moesten aannemen, waardoor het 

moeilijk was om een authentiek gevoel van identiteit te behouden (Hull et al., 2017). Dit 

wordt mogelijk versterkt door hun detailgerichte en fragmentarische waarneming. Ze zien de 

essentie van hun zelfconcept niet meer, waardoor gedragingen niet als samenhangend en 

authentiek aanvoelen.  

In onderzoek van Jorgenson, Lewis en Kanne (2020) is de mate van camouflagegedrag 

van jonge mensen met autisme vergeleken met dat van neurotypische mensen, waarbij leeftijd 

en geslacht zijn meegenomen in de resultaten. Hieruit kwam naar voren dat vrouwen met 

autisme een hogere mate van camouflage rapporteren dan mannen met autisme. Zij lijken 
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beter in het maskeren van hun autisme en komen daardoor wellicht meer over als ‘normaal’ 

dan mannen met autisme (Jorgenson et al., 2020).  

Een andere ervaring die mensen met autisme kunnen hebben als gevolg van hun 

diagnose is sociale stigmatisering (Cooper et al., 2017). Dit kan het ontwikkelen van een 

positieve sociale identiteit verstoren.  Het lijkt erop dat het ontwikkelen van een consistente 

sociale identiteit mensen met autisme kan beschermen tegen mentale problemen zoals angst, 

depressie en gedragsproblemen (Cooper et al., 2017). Dit kan bijvoorbeeld bevorderd worden 

door de sterke kanten van autisme te benadrukken of uit te leggen dat sommige negatieve 

kenmerken van autisme niet op hen van toepassing zijn. Dit is extra belangrijk, omdat mensen 

met autisme vanwege werkloosheid of een lager opleidingsniveau vaak minder toegang 

hebben tot ondersteuning vanuit sociale netwerken.. Het internet kan een geschikte manier 

zijn om een gedeelde sociale identiteit voor autisme te ontwikkelen, omdat mensen met 

autisme via online contacten gemakkelijker tot wederzijdse openbaring komen over hun 

diagnose en het delen van positieve informatie over zichzelf en hun autisme (Cooper et al., 

2017).  

Problemen identiteitscontinuïteit bij autisme  

Naast het vormen en ontwikkelen van een identiteit is ook identiteitscontinuïteit van 

belang (Dunkel & Worsley, 2016). Iemand beschikt over een hoge mate van 

identiteitscontinuïteit als hij naar eigen zeggen over dezelfde kerneigenschappen en 

vaardigheden beschikt voor verschillende sociale rollen, met daarbinnen weinig variantie. Met 

andere woorden, iemand laat consistentie in zijn identiteit zien. Een hoge mate van 

identiteitscontinuïteit kan mogelijk bijdragen aan stabiliteit in de persoonlijkheid (Dunkel & 

Worsley, 2016). 

Mensen met autisme hebben minder snel het gevoel tot een sociale groep te behoren 

dan neurotypische mensen (Cooper et al., 2017). Dit wordt mogelijk veroorzaakt door moeite 
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met sociale categorisering, ofwel het zichzelf indelen bij een bepaalde categorie of groep. De 

zelf-categoriserende vaardigheden zijn bij hen minder goed ontwikkeld, omdat ze meer 

geneigd zijn sociale informatie op een lokaal niveau te verwerken. Zo duidt iemand met 

autisme zichzelf bijvoorbeeld eerder aan als hardwerkend persoon dan als student. Mogelijk 

komt dit, doordat zij minder frequent en meer abstracte statements gebruiken om zichzelf te 

omschrijven. Dit leidt tot minder goede en eenduidige identificatie met sociale groepen, 

waardoor zij zichzelf er minder snel toe rekenen. Dit kan verklaren waarom mensen met 

autisme een verminderde sense of belonging hebben bij sociale groepen, zoals bijvoorbeeld de 

groep ‘mensen met autisme’ (Cooper et al, 2017). 

 Naast problemen met sociale categorisering hebben mensen met autisme ook moeite 

met autobiografische herinneringen. Zij kunnen zich (positief geladen) details of 

sleutelmomenten van hun leven minder goed herinneren. Een negatief zelfbeeld kan dit verder 

verergeren doordat het voor hen moeilijker is om betekenisvolle herinneringen op te halen die 

positief kunnen bijdragen aan het zelfconcept. Dit kan het vermogen om een gezamenlijke 

sociale identiteit en collectieve eigenwaarde te vormen in de weg staan (Cooper et al., 2017). 

Daarnaast kan voorgaande kennis over de wereld bij mensen met autisme verzwakt 

zijn. Een term om dergelijke verzwakte voorkennis bij autisme mee aan te duiden is hypo-

priors (Pellicano & Burr, 2012). Binnen de Bayesian decision theory bestaat het concept dat 

perceptuele ervaring beïnvloed wordt door zowel inkomende sensorische informatie als 

voorgaande kennis over de wereld. Pellicano en Burr (2012) passen deze theorie toe op 

autisme om vast te stellen wat de verschillen zijn in perceptuele mechanismen. Zij constateren 

dat hypo-priors in autistische perceptie mogelijk kunnen leiden tot moeilijkheden in het 

gebruiken van informatie uit het (verre) verleden om verwachtingen te scheppen over 

inkomende sensorische signalen uit het heden. Zonder een uitgangspunt in het autobiografisch 

geheugen waarmee de sensorische input uit de huidige persoonlijke of sociale situatie 
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vergeleken kan worden, is de persoon minder goed in staat om te anticiperen op die 

sensorische omgeving. Tevens kunnen hypo-priors verantwoordelijk zijn voor de unieke 

perceptuele ervaringen van mensen met autisme, omdat deze niet gemoduleerd worden door 

eerdere ervaringen waardoor de wereld meer accuraat en mogelijk minder positief ervaren 

wordt  (Pellicano & Burr, 2012). 

Huidig onderzoek 

Thema’s zoals Identiteitstypen (Marcia, 1966), Identiteitszoektocht en Integratie 

samenleving (zie Bijlage 4 voor volledige themalijst) lijken een belangrijke rol te spelen in 

een gezonde identiteitsontwikkeling van mensen met autisme. Daarom is in dit onderzoek 

onderzocht welke componenten van zestien interventies hieraan positief kunnen bijdragen. 

Mogelijk kunnen als waardevol beoordeelde componenten nadien zinvol geïntegreerd of 

gebundeld worden tot één integratieve aanpak, speciaal ontwikkeld voor 

identiteitsontwikkeling bij mensen met autisme. Ook kunnen de bevindingen als wegwijzer 

dienen bij de inzet van (componenten van) onderzochte interventies, om mensen met autisme 

richting en steun te geven in het vinden van de eigen authentieke identiteit in een complexe, 

dynamische maatschappij. 

Methode 

Deze studie maakt gebruik van een kwalitatieve onderzoeksopzet. Dit 

scriptieonderzoek is onderdeel van een overkoepelende kwalitatieve studie, genaamd 

‘Omgaan met (het eigen) Autisme’. Binnen deze overkoepelende studie is gebruik gemaakt 

van de Adapted Intervention Mapping methode (AIM) (Belansky et al., 2013). Deze methode 

doorloopt zes verschillende fasen, waarin getracht wordt om een aanpak te ontwikkelen voor 

de probleemstelling. In Figuur 2 is de opbouw van het onderzoek op een grafische manier 

weergegeven.  
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Figuur 2. Opbouw onderzoek ‘Omgaan met (het eigen) Autisme’ 

In het complete onderzoek worden de zes fasen doorlopen (A t/m F), die weer zijn 

onderverdeeld in sub-fasen. Binnen ‘Omgaan met (het eigen) Autisme’ is de probleemstelling 

dat op dit moment nog onvoldoende kennis bestaat over omgaan met (het eigen) autisme en 

de deelaspecten daarvan. Daarnaast is ook het verband met welbevinden en zingeving 

onvoldoende duidelijk. Het eerste doel van ‘Omgaan met (het eigen) Autisme’ is dan ook het 

ontwikkelen van een theoretisch kader over (het eigen) autisme. In deze overkoepelende 

studie is in Fase A op basis van de literatuur en input van belanghebbenden reeds een shortlist 

opgesteld van zestien interventies (zie Bijlage 1), die naar verwachting componenten bevatten 

die van belang kunnen zijn bij de identiteitsontwikkeling van mensen met autisme, omdat ze 

aandacht lijken te hebben voor de thema’s gerelateerd aan dit onderwerp. Deze componenten 

kunnen opdrachten, oefeningen of theorieën omvatten, zogeheten inhoudelijke componenten. 

Daarnaast kunnen het manieren van werken zijn, vormaspecten die meer gerelateerd zijn aan 
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het overbrengen van de inhoud. In de huidige studie is geanalyseerd of de zestien interventies 

deze relevante componenten bevatten. 

De huidige masterthesis vindt plaats in fase A van het grotere onderzoek. Bij het 

ontwikkelen van het theoretische kader en het vinden van een gepaste vormgeving van het 

onderzoek staan de behoeften van de doelgroep centraal, in dit geval mensen met autisme en 

hun naasten.  Deze behoeften zijn globaal in kaart gebracht tijdens kwalitatieve interviews 

met mensen met autisme, waarin gevraagd is naar hun identiteitsontwikkeling en waar zij 

behoefte aan hebben binnen een interventie. Op basis van deze interviews is de themalijst uit 

Bijlage 2 bijgesteld en uitgebreid. Tevens zijn interviews afgenomen bij belangrijke mensen 

uit het leven van de geïnterviewde, zoals ouders, partners of werkgevers,  om ook rekening te 

kunnen houden met hun behoeften in interventies, ter ondersteuning bij het omgaan met 

bijvoorbeeld een kind of partner met autisme. Deze interviews vinden plaats in subfase A4. 

Om deze interviews goed te kunnen kaderen, is voorafgaand aan de interviews een 

literatuurstudie uitgevoerd en zijn er gesprekken gevoerd met expert professionals. Zo is er 

input gegeven over Acceptance & Commitment Therapy (ACT) door Marieke Wubs, input 

over de verfijning van psycho-educatie door Sander Zuiderhoek, input over de vorm van 

psycho-educatie (samen met een ervaringsdeskundige) door Jasper Wagteveld en input over 

de toepassing van Dialectische gedragstherapie (DGT) door Nienke Keizers, advies over 

Schematherapie door Richard Vuijk en input over Levensloopbegeleiding door Alfons ten 

Brummelhuis. In het grotere onderzoek valt dit onder fase A2, waarop in dit onderzoek de 

focus ligt. Deze fase is in Figuur 2 te herkennen aan het groen gekleurde tekstvak. 

In fase B zal er vervolgens gefocust worden op het definiëren, selecteren en prioriteren 

van de doelen voor de interventie die aan de hand van het onderzoek ontwikkeld kan worden. 

In Fase C wordt een selectie gemaakt van strategieën, op basis van de kennis en theorie die tot 

dan toe is opgedaan. Deze strategieën sluiten ook aan op de doelen die zijn geformuleerd in 
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fase B. In fase D ligt de focus op het ontwikkelen van de aanpak voor de probleemstelling. 

Aansluitend zal deze aanpak in fase E worden geïmplementeerd en verspreid in de praktijk. 

Ten slotte volgt evaluatie en doorontwikkeling van de aanpak in fase F. Op die manier wordt 

geprobeerd om met behulp van AIM tot een effectief en passend model te komen. 

 In Bijlage 1 is een shortlist opgenomen van de zestien interventies waarvan op basis 

van thema’s uit de literatuurstudie verwacht wordt dat ze belangrijke componenten bevatten 

voor identiteitsontwikkeling bij mensen met autisme. Binnen het huidige project is elk van 

deze interventies met behulp van de themalijst geanalyseerd op hun werkzame componenten. 

In deze masterthesis zijn de interventies Levenslijn en Levensloopbegeleiding geanalyseerd. 

Om dit in kaart te brengen, is gebruik gemaakt van framework analysis vanuit het theoretische 

kader dat in de introductie is geschetst. Framework analysis identificeert overeenkomsten en 

verschillen in kwalitatieve data en biedt een systematische structuur om thema’s te beheren, 

analyseren en identificeren (Gale, Heath, Cameron, Rashid & Redwood, 2013). Binnen het 

geschetste theoretische kader, dat is gebaseerd op voorgaand literatuuronderzoek en een 

parallelle interviewstudie die onderdeel uitmaken van het grotere project, komen bepaalde 

thema’s naar voren die van belang kunnen zijn bij de identiteitsontwikkeling van mensen met 

autisme. Zie Bijlage 2 voor de themalijst. Deze thema’s zijn gebruikt bij het identificeren van 

de mogelijk zinvol veronderstelde componenten van de zestien interventies van de shortlist.  

 In de huidige studie zijn de zestien interventies (en de verschillende componenten 

waaruit ze bestaan) geanalyseerd met behulp van thematische analyse (TA) (Braun & Clarke, 

2006). Hier is voor gekozen, omdat het een methode is voor het identificeren, analyseren en 

rapporteren van patronen of thema's binnen gegevens. Door middel van deze methode kunnen 

gegevens tot in detail georganiseerd en beschreven worden en kunnen verschillende aspecten 

van het onderzoeksonderwerp worden geïnterpreteerd (Braun & Clarke, 2006). Volgens 

Braun en Clarke (2006) kan men een thematische analyse als een op zichzelf staande methode 
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beschouwen. In het onderzoek is gekozen voor een combinatie van een inductieve en 

deductieve aanpak (Van Staa & Evers, 2010). De inductieve benadering is ervaringsgericht en 

geeft de persoon de mogelijkheid om ervaringen van zijn of haar identiteitszoektocht toe te 

voegen (Braun & Clarke, 2013). De benadering is ook deels deductief, omdat er wordt 

gekeken of thema’s passen bij eerder onderzochte theorieën (Marcia, 1966; Erikson, 1968; 

Arnold, 2017; Baljon et al., 2015; Breakwell & Jaspal, 2016) en of deze passen bij de 

onderzoeksvraag (Braun & Clarke, 2014). Een van de voordelen van thematische analyse is 

de flexibiliteit en vrijheid waardoor het een rijk en gedetailleerd, maar toch complex overzicht 

van gegevens kan bieden (Braun & Clarke, 2006). Aan de hand van matrices zal dit worden 

geïllustreerd. In de matrix is vermeld waar in de interventie een bepaalde thema naar voren 

komt.   

 

Dit is het einde van het gezamenlijke deel van deze masterthesis. Vanaf dit punt leest u het 

unieke deel van deze thesis. 

 

Levenslijn 

Levenslijn is een techniek waarbij je naar belangrijke feiten en gebeurtenissen in je 

leven gaat kijken en deze chronologisch optekent (Bruijnzeels, 2018). Het is een manier om 

op je leven terug te kijken, om zo een beter begrip van deze gebeurtenissen en jezelf te krijgen 

en om minder overspoeld te worden. Ook kan het helpen om opnieuw of alsnog betekenis aan 

gebeurtenissen te geven. Deze methode is vooral bruikbaar bij een late diagnose autisme om 

gebeurtenissen in het verleden opnieuw te kunnen plaatsen, rekening houdend met de 

diagnose. Het optekenen van de levenslijn kan zelfstandig of met behulp van een professional 

worden gedaan (Bruijnzeels, 2018).  
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Bij het maken van een levenslijn kan men drie stappen onderscheiden: (1) 

herinneringen ophalen (2) levenslijn tekenen en (3) levenslijn analyseren (Van Langeveld 

2020). Op deze manier wordt de levenslijn letterlijk zichtbaar en geeft het inzicht in talenten, 

drijfveren, kracht en passies. Deze kennis kan gebruikt worden bij toekomstige keuzes (Van 

Langeveld, 2020). Tevens kan een levenslijn helpen bij het ontdekken van thema’s die in het 

leven een voorname rol spelen en duidelijk maken welke belangrijke gebeurtenissen het eigen 

karakter en leven hebben gevormd (Van der Lee, 2014). 

Levensloopbegeleiding 

 Levensloopbegeleiding is een unieke interventie die speciaal voor mensen met autisme 

is ontwikkeld (Verschuur, Noback, Thissen, Post & Teunisse, 2014). In 2009 bracht de 

Gezondheidsraad een rapport uit getiteld ‘Autismespectrumstoornissen: een leven lang 

anders’ waarna diverse organisaties zijn gestart met het ontwikkelen en vormgeven van 

Levensloopbegeleiding voor mensen met autisme. Vervolgens is een werkdefinitie 

gedefinieerd die de inhoudelijke basis vormt voor totstandkoming van een handreiking voor 

levensloopbegeleiders. Deze werkdefinitie is samengevat in een checklist die doelen, 

kwaliteitseisen, mogelijke taken en benodigde competenties bij Levensloopbegeleiding bevat 

(Verschuur et al., 2014).  

Levensloopbegeleiding kan door professionals worden uitgevoerd, maar ook door 

bijvoorbeeld familieleden of vrienden (Krowinkel 2021). Iemand hoeft dus niet per se een 

zorgachtergrond te hebben. Kenmerkend is dat een levensloopbegeleider levensbrede 

ondersteuning biedt binnen verschillende domeinen, zoals onderwijs, werk, relaties en de 

woonsituatie. Daarnaast is levensloopbegeleiding levensvolgend, met soms een hoge en soms 

een lage frequentie (‘waakvlam-contact’) van contactmomenten en tot slot is het levenslang, 

of zo lang als mogelijk (Krowinkel, 2021).    



OMGAAN MET AUTISME 
 

26 

 

Levensloopbegeleiding heeft drie functies die met elkaar samenhangen: (1) de persoon 

met autisme moet zich naar vermogen kunnen ontwikkelen en deelnemen aan de samenleving 

(2) hij of zij moet – rondom grote en kleine veranderingen in de levensloop – zo goed 

mogelijk de balans kunnen houden tussen draaglast en draagkracht en (3) structurele 

overbelasting en daarmee samenhangende problemen, zoals persoonlijke en relatiecrisis, 

uitval, ziekteverzuim of arbeidsongeschiktheid, moeten zo veel mogelijk worden voorkomen 

(Verschuur et al., 2014). Daarnaast is een aantal primaire kwaliteitseisen van belang: (1) het 

gaat om vraaggericht maatwerk (2) er is een persoonlijke klik tussen de levensloopbegeleider 

en de persoon met autisme (3) de begeleiding vertoont continuïteit, zowel over tijd als over 

meerdere levensdomeinen en (4) de begeleiding kent flexibiliteit (Verschuur et al., 2014).  

Er worden momenteel verschillende pilots in Nederland gedaan met 

Levensloopbegeleiding bij mensen met autisme (VAB, 2020). Vanuit autisme bekeken (VAB) 

voert van het voorjaar 2019 tot het najaar 2022 een grote pilot Levensloopbegeleiding uit, 

gefinancierd door het ministerie van VWS. De eerste resultaten zijn veelbelovend en hebben 

geresulteerd in een pleidooi voor landelijke invoering van deze interventie bij mensen met 

autisme (VAB, 2020). 

Raakvlak Levenslijn en Levensloopbegeleiding 

In het model voor Levensloopbegeleiding van Mulder & Scholten (2010, pag. 9) 

worden acht levensdomeinen onderkend: (1) huisvesting (2) financiën (3) sociaal functioneren 

(4) psychisch functioneren (5) zingeving (6) lichamelijk functioneren (7) praktisch 

functioneren en (8) dagbesteding. Daaronder wordt door middel van een balk de levenslijn 

weergegeven met verschillende levensfasen (zie Figuur 3).  
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Figuur 3: Model voor levensloopbegeleiding (Mulder & Scholten, 2010) 

Tussen deze fasen bevinden zich transitiemomenten waarop een verandering van de 

bestaande situatie plaatsvindt, of aanstaande is. Op deze momenten is een sleutelrol 

weggelegd voor de levensloopbegeleider om de transitie zo goed mogelijk te begeleiden. Het 

maken van een levenslijn kan inzicht verschaffen in hoe de persoon met autisme in het 

verleden met transitiemomenten is omgegaan en wat hierin sterke en zwakke punten zijn. Ook 

kan het nuttig zijn om aankomende transitiemomenten te voorspellen om zo vooraf proactieve 

begeleiding te kunnen verschaffen (Mulder & Scholten, 2010). Het maken van een levenslijn 

kan dus ondersteunend zijn bij Levensloopbegeleiding.  

Onderzochte thema’s 

 In een eerder stadium van het overkoepelende onderzoek is op basis van 

literatuuronderzoek en interviews een themalijst opgesteld van thema’s die betrekking hebben 

op identiteitsontwikkeling bij mensen met autisme (zie Bijlage 2). Gedurende het huidige 

onderzoek is deze themalijst herzien. Voor de eindresultaten van deze thesis is gebruik 

gemaakt van deze herziene versie (zie Bijlage 3). Om duidelijk te maken wat onder elk thema 
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wordt verstaan, is gestart met het definiëren van deze begrippen. Deze definities zijn 

opgenomen in Bijlage 4.  

Resultaten 

Levenslijn 

Met behulp van de themalijst is gekeken welke thema’s binnen de interventie 

Levenslijn geïdentificeerd kunnen worden die ondersteuning bieden bij de 

identiteitsontwikkeling van mensen met autisme. Hiervoor is gebruik gemaakt van een drietal 

bronnen waarin de methode is beschreven. De volgende thema’s uit de themalijst zijn 

onderkend: (2) Zelfvertrouwen/zelfbeeld (3) Identiteitszoektocht (4) Gevormdheid identiteit 

(5) Identiteitsdomeinen (8) Congruentie zelfkennis en gepresenteerde zelf (12) Betekenisvol 

leven (meaning of life) en (13) Zingeving. Hieronder zal op elk thema die binnen de 

interventie is onderkend nader worden ingegaan.  

Thema 2: Zelfvertrouwen/zelfbeeld 

Bij dit thema waarbij het gaat om het vertrouwen dat iemand in het eigen kunnen heeft en de 

manier waarop iemand naar zichzelf kijkt, kan het maken van een levenslijn behulpzaam zijn. 

Met behulp van een levenslijn kan het zelfbeeld ge(re)construeerd worden (Bruijnzeels, 

2018), kan een compleet beeld gegenereerd worden (Van Langeveld, 2020) en kunnen 

centrale thema’s en patronen in iemands leven worden ontdekt  (Van der Lee, 2014). 

Thema 3: Identiteitszoektocht; exploratie-commitment  

Bij dit thema, waarmee de zoektocht naar de eigen identiteit wordt bedoeld, met inachtneming 

van de schalen exploratie en commitment zoals Marcia (1966) deze heeft geïntroduceerd, kan 

een levenslijn ondersteuning bieden. Zo kan een levenslijn helpen bij het verschaffen van 

inzicht in drijfveren, kracht en passie (Van Langeveld, 2020). Daarnaast kan het ingezet 

worden om de rode draad te ontdekken, evenals de kwaliteiten die iemand bezit (Van 
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Langeveld, 2020). Naast belangrijke thema’s in het leven ontdekken, kan het ook ingezet 

worden bij het ontdekken hoe iemands karakter is gevormd (Van der Lee, 2014), 

Thema 4: Gevormdheid identiteit 

Bij dit thema, dat de mate waarin de identiteit is gevormd inhoudt, kan een levenslijn inzicht 

verschaffen in de momenten die bepalend zijn geweest en iemand hebben gevormd (Van 

Langeveld, 2020). Daarnaast kan een levenslijn helpen bij het ontdekken hoe iemands 

karakter is gevormd (Van der Lee, 2014). 

Thema 7: Identiteitsdomeinen  

Dit thema heeft betrekking op de verschillende domeinen waarbinnen identiteit een rol speelt 

en waaraan iemand zijn of haar identiteit ontleent, zoals werk, opleiding, politieke voorkeur, 

identificatie met groepen of andere mensen, intieme banden, moraliteit en religie. Een 

levenslijn kan helpend zijn bij het ontdekken van wensen en talenten, input verschaffen voor 

beslissingen over loopbaanstappen en het bundelen van herinneringen per levensgebied, zoals 

relaties, opleiding, gezondheid, werk en hobby’s (Van Langeveld, 2020). 

Thema 8: Congruentie zelfkennis en gepresenteerde zelf 

Bij dit thema gaat het om de mate waarin de zelfkennis congruent en volledig is en in 

overeenstemming met het beeld dat iemand van zichzelf afgeeft. Een levenslijn kan hierin 

voorzien, doordat met behulp van de drie stappen uit de methode een compleet beeld van de 

identiteit en het gepresenteerde zelf kan worden gegenereerd (Van Langeveld, 2020). 

Thema 12: Betekenisvol leven (meaning of life)  

Bij dit thema gaat het om (het achterhalen van) de betekenis van het leven voor iemand en de 

zaken die voor hem of haar maken dat het leven dat men leidt betekenisvol is. Een levenslijn 

kan ingezet worden om betekenis aan belangrijke gebeurtenissen te geven ((Bruijnzeels, 

2018). Dit kan een eerste stap zijn bij het ontdekken van zaken die betekenisvol voor iemand 
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zijn. Volgens Van der Lee (2014) kan iemand met behulp van een levenslijn de betekenis van 

het eigen bestaan ontdekken.  

Thema 13: Zingeving  

Dit thema gaat over de waarde, betekenis en bedoeling die iemand aan zijn leven geeft. Het 

plaatsen van belangrijke zaken en gebeurtenissen in een levenslijn kan ondersteunen bij het 

ontdekken van de zin die men aan het eigen leven geeft (Van der Lee, 2014). 

Thema 

 

Bruijnzeels 

(2018) 

Van Langeveld 

(2020) 

Van der Lee 

(2014) 

1. Identiteitsopvattingen     

2. Zelfvertrouwen /zelfbeeld  X X X 

3. Identiteitszoektocht; 

exploratie-commitment  

 X X 

4. Gevormdheid identiteit   X X 

5. Identiteitstypen     

6. Levensfilosofie     

7. Identiteitsdomeinen   X  

8. Congruentie zelfkennis en 

gepresenteerde zelf  

 X  

9. Integratie samenleving     

10. Identiteitscrisis     

11. Existentiële angsten     

12. Betekenisvol leven 

(meaning of life)  

X  X 

13. Zingeving    X 

14. Zelfacceptatie     

15. Zelfveroordeling     

16. Identiteitssynthese    

17. Hiaten interventie-aanbod    

 

Matrix 1. Analyse Levenslijn 

 

Levensloopbegeleiding 

Aan de hand van de themalijst is gekeken welke thema’s binnen de interventie 

Levensloopbegeleiding onderkend kunnen worden, die helpend zijn bij de 

identiteitsontwikkeling van mensen met autisme. Hiervoor is gebruik gemaakt van een vijftal 
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bronnen waarbinnen Levensloopbegeleiding is beschreven. Daarnaast is gebruik gemaakt van 

een interview met de procesbegeleider van Levensloopbegeleiding Mirjam Krowinkel als 

zesde bron (zie Bijlage 7). De volgende thema’s uit de themalijst zijn onderkend: (1) 

Identiteitsopvattingen (2) Zelfvertrouwen/zelfbeeld (3) Identiteitszoektocht (4) Gevormdheid 

identiteit (6) Levensfilosofie (7) Identiteitsdomeinen (8) Congruentie zelfkennis en 

gepresenteerde zelf (9) Integratie samenleving (10) Identiteitscrisis (11) Existentiële angsten 

(12) Betekenisvol leven (13) Zingeving (14) Zelfacceptatie en (16) Identiteitssynthese. 

Hieronder zal op elk onderkend thema binnen de interventie Levensloopbegeleiding nader 

worden ingegaan.  

Thema 1: Identiteitsopvattingen  

Met identiteitsopvattingen worden de opvattingen bedoeld, die iemand heeft gevormd over 

zijn of haar identiteit. Een aanzet hiertoe kan gedaan worden door te kijken naar de 

‘regenboog aan mentale leeftijden binnen één persoon’ die ontstaan door de afwijkende 

manier van rijping van de hersenen (Verschuur et al., 2014). In het interview met Mirjam 

Krowinkel (2021) kwam dit thema eveneens ter sprake. Bij mensen met autisme die 

Levensloopbegeleiding krijgen, speelt integratie van de diagnose autisme in het zelfbeeld 

soms een belangrijke rol, met name bij vrouwen (Krowinkel, 2021). Het gaat dan om de vraag 

‘Wie ben ik en wat is mijn autisme?’ 

Thema 2: Zelfvertrouwen/zelfbeeld 

Bij dit thema gaat het om het vertrouwen dat iemand heeft in het eigen kunnen en de manier 

waarop iemand naar zichzelf kijkt. Bij Levensloopbegeleiding kan het zelfvertrouwen 

vergroot worden door het bevestigen van positieve kenmerken en vaardigheden bij de persoon 

met autisme (Verschuur et al., 2014). In ‘Pleidooi voor landelijke invoering aanpak 

Levensloopbegeleiding VAB© voor mensen met autisme’ (2020) wordt aangegeven dat door 

te starten bij iemands beleving, wensen, behoeften, mogelijkheden en beperkingen de eigen 
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regie en autonomie toeneemt, wat vervolgens het zelfinzicht kan vergroten en zo kan 

bijdragen aan een beter zelfbeeld. Tot slot kan ook een betere integratie van de diagnose 

autisme in het zelfbeeld door Levensloopbegeleiding bevorderd worden (Krowinkel, 2021). 

Dit kan bijvoorbeeld gedaan worden door de impact en betekenis van de diagnose te 

bespreken en verder te onderzoeken, of door bijvoorbeeld te kijken naar camouflagegedrag en 

na te gaan in hoeverre dit aangeleerd en gekopieerd gedrag betreft, of uit de ‘authentieke zelf’ 

naar voren komt.  

Thema 3: Identiteitszoektocht; exploratie-commitment 

Met identiteitszoektocht wordt de zoektocht naar de eigen identiteit bedoeld, met 

inachtneming van de schalen exploratie en commitment volgens Marcia (1966). Opvallend is 

dat alle zes geraadpleegde bronnen dit thema in meer of mindere mate noemen. Zo gaat het bij 

Levensloopbegeleiding om ontwikkeling en participatie naar vermogen met aandacht voor 

zelfredzaamheid, zelfreflectie en zelfinzicht (Verschuur et al., 2014). Ook in ‘Pleidooi voor 

landelijke invoering aanpak Levensloopbegeleiding’ gaat het om ondersteuning bij 

(ontwikkeling van) deze drie factoren op zoveel mogelijk levensgebieden  (VAB, 2020). 

Volgens Nas (2011) draagt Levensloopbegeleiding bij aan preventie van symptomen, zoals 

sociaal isolement of uitval, continuïteit, toename van kwaliteit van leven, toename van 

zelfredzaamheid en ontwikkeling van de persoon met autisme. Er is oog voor specifieke 

ontwikkeltaken waar iemand voor staat binnen de levensfase van dat moment (Teunisse, 

2009). Van Huis en Bakker (2020) noemen Levensloopbegeleiding ontwikkelingsgericht en 

het respect- en liefdevol stimuleren van ontwikkeling, levensgeluk, autonomie en deelname 

aan de samenleving. Tot slot kun je ‘samen verkennen wat nodig is en onderzoeken wie je 

bent’ (Krowinkel, 2021).  

Thema 4: Gevormdheid identiteit 
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Dit thema gaat over de mate waarin de identiteit gevormd is. Verschuur et al. (2014) noemen 

in dit verband aandacht en respect voor actuele ontwikkelingsmogelijkheden en uitdagingen 

waarmee duidelijkheid ontstaat over de gevormdheid van de identiteit. Tevens kan dit gedaan 

worden door te beginnen bij de beleving, wensen, behoeften, mogelijkheden en beperkingen 

van de persoon met autisme (VAB, 2020). 

Thema 6: Levensfilosofie 

Met levensfilosofie worden iemands overtuigingen over het leven en de manier waarop hij of 

zij in het leven staat bedoeld. In de geraadpleegde bronnen komt dit thema niet naar voren. 

Wel is het genoemd in het interview naar aanleiding van een casus waarbij iemand zich los 

probeert te maken van de geloofsgroep waartoe zij behoort (Krowinkel, 2021). Direct of 

indirect kan Levensloopbegeleiding dus het thema levensfilosofie raken wanneer iemand zich 

los wil maken van bepaalde groepen of zich juist bij bepaalde groepen wil aansluiten. 

Thema 7: Identiteitsdomeinen  

Onder dit thema vallen de verschillende domeinen waarbinnen identiteit een rol speelt en 

waaraan iemand zijn of haar identiteit ontleent, zoals werk, opleiding, politieke voorkeur, 

identificatie met groepen of andere mensen, intieme banden, moraliteit en religie. In 

‘Balanceren op de levenslijn’ wordt Levensloopbegeleiding beschouwd als ondersteuning bij 

(de regie over) het eigen leven, begeleidend op alle levensgebieden en in iedere levensfase 

(Verschuur et al., 2014). Levensloopbegeleiding kan als een vorm van proactieve 

ondersteuning worden gezien bij (aanstaande) veranderingen in de leefomstandigheden 

binnen verschillende domeinen (Teunisse, 2009). Van Huis en Bakker (2020) noemen 

Levensloopbegeleiding een levensbrede ondersteuning op verschillende terreinen zoals zorg, 

onderwijs, wonen, werk, sport en sociaal leven. Binnen themabijeenkomsten is soms aandacht 

voor speciale domeinen, zoals autisme en onderwijs (Krowinkel, 2021). De 
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levensloopbegeleider werkt levensbreed en over verschillende domeinen heen (Krowinkel, 

2021).  

Thema 8: Congruentie (en volledigheid) zelfkennis en gepresenteerde zelf (imago) 

Dit thema betreft de mate waarin zelfkennis congruent en volledig is en in overeenstemming 

met het beeld dat iemand van zichzelf presenteert. Levensloopbegeleiding kan hierin een rol 

spelen door ondersteuning te bieden bij zelfkennis en zelfwaardering, zodat iemand met 

autisme de regie over zijn eigen leven kan voeren (Verschuur et al., 2014). Volgens Teunisse 

(2009) gaat het om zelfbeschikking en samen met de levensloopbegeleider inzicht krijgen in 

de sterke en zwakke kanten, plus ontdekken wat de persoon met autisme van het leven wil en 

welke opties haalbaar zijn. Kortom, het opdoen van zelfkennis (Teunisse, 2009).  

Thema 9: Integratie samenleving (Imago <> reputatie) 

Dit thema gaat over een goede integratie in de samenleving waarbij het beeld dat iemand 

oproept (imago) en de hoedanigheid waaronder iemand bekend staat (reputatie) een rol 

spelen. Om goede integratie in de samenleving te stimuleren heeft Levensloopbegeleiding ook 

als taak om relevante anderen, zoals ouders, partners en werkgevers zodanig toe te rusten dat 

zij een bijdrage aan de ontwikkeling en participatie van de persoon met autisme kunnen 

leveren (Verschuur et al., 2014). Voor deelnemers werkt Levensloopbegeleiding, omdat zij 

meer participeren in de samenleving (Van Huis & Bakker, 2020). Volgens Krowinkel (2021) 

is Levensloopbegeleiding belangrijk bij het inclusievraagstuk van integratie en participatie in 

de samenleving, waarbij ruimte is voor eigenheid en individuele ontwikkeling. 

Thema 10: Identiteitscrisis  

Identiteitscrisis duidt op de onmacht om verschillende aspecten van de eigen identiteit tot een 

geheel te integreren en betreft vaak een periode die zich kenmerkt door verandering en 

disbalans in het zijn. Verschuur et al. (2014) geven aan dat met Levensloopbegeleiding zo 

veel mogelijk structurele overbelasting kan worden voorkomen, inclusief bijbehorende 
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problemen zoals verlies van vaardigheden en persoonlijke of relatiecrisis. Ook helpt het om 

een betere balans te houden tussen draaglast en draagkracht (Van Huis & Bakker, 2020) en is 

er aandacht voor het domein van vermoeidheid, stress door over- of onder prikkeling en burn-

out (Krowinkel, 2021). 

Thema 11: Existentiële angsten  

Onder existentiële angsten worden angsten verstaan die gepaard gaan met de eindigheid van 

het leven, de zin en zinloosheid van het leven, de juiste keuzes maken in het leven en 

eenzaamheid versus verbondenheid. Naast aandacht voor de ontwikkeling van de hele 

persoon, kan er binnen Levensloopbegeleiding ook aandacht zijn voor existentiële vragen en 

zingeving (Verschuur et al., 2014). 

Thema 12: Betekenisvol leven (meaning of life)  

Bij betekenisvol leven gaat het om (het ontdekken van) de betekenis van iemands leven en de 

zaken die maken dat het leven betekenisvol is. Bij Levensloopbegeleiding gaat het erom de 

eigen regie en autonomie van de persoon met autisme te vergroten, wat betekenisvol leven 

kan versterken (VAB, 2020). Teunisse (2009) geeft aan dat levensloopplanning (een 

‘lifemap’) onderdeel kan zijn van Levensloopbegeleiding met als doel een grotere mate van 

zelfbeschikking. Meer zelfredzaamheid en meer regie over het eigen leven sluiten hierbij aan 

(Van Huis & Bakker, 2020). 

Thema 13: Zingeving  

Dit thema heeft betrekking op de waarde, betekenis en bedoeling die iemand aan zijn leven 

geeft. Zingeving sluit aan bij existentiële vraagstukken en betekenisvol leven. In ‘Balanceren 

op de levenslijn’ wordt dit als onderdeel van Levensloopbegeleiding benoemd (Verschuur et 

al., 2014). Daarnaast heeft deze vorm van begeleiding als doel het levensgeluk te vergroten, 

naast betere gezondheid en meer deelname aan onderwijs en werk (VAB, 2020). 

Thema 14:  Zelfacceptatie  
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Zelfacceptatie gaat over jezelf aanvaarden en accepteren zoals je bent en begrip voor jezelf 

ontwikkelen. Dit thema heeft raakvlak met het thema Zelfveroordeling (15). Dit thema is niet 

letterlijk naar voren gekomen, maar kan gezien worden als de tegenhanger van zelfacceptatie. 

Levensloopbegeleiding biedt ondersteuning bij zelfkennis en zelfwaardering (Verschuur et al., 

2014) wat vervolgens kan helpen om de zelfacceptatie te vergroten. Volgens Van Huis en 

Bakker (2020) zorgt Levensloopbegeleiding ervoor dat mensen met autisme tevredener met 

zichzelf zijn.  

Thema 16: Identiteitssynthese 

Dit thema gaat over het smeden van een sterke identiteit waarbij duidelijk is wie iemand is, 

waar hij voor staat en trots op is en wat belangrijk voor hem of haar is. Identiteitssynthese 

staat haaks op identiteitsverwarring. Krowinkel (2020) heeft het niet letterlijk gezegd, maar 

tussen de regels door geeft zij aan dat Levensloopbegeleiding kan helpen bij het versterken en 

ontwikkelen van de eigen identiteit.  Zo zei ze dat ‘Het hele vraagstuk van 

identiteitsontwikkeling zeker een vaak terugkerend thema is’. Zo kan het gaan over het 

integreren van identiteitsaspecten tot een samenhangend geheel, maar ook over het accepteren 

van tegenstellingen in de identiteit.  

 
Thema 

 

Verschuur 

et al. (2014) 

VAB 

(2020) 

Nas  

(2011) 

Teunisse 

(2009) 

Van Huis & 

Bakker (2020) 

Krowinkel 

(2021) 

1. Identiteitsopvattingen       X 

2. Zelfvertrouwen /zelfbeeld  X X 

 

   X 

3. Identiteitszoektocht; 

exploratie-commitment  

X X 

 

X 

 

X X X 

4. Gevormdheid identiteit  X X     

5. Identiteitstypen        

6. Levensfilosofie       X 

7. Identiteitsdomeinen  X   X X 

 

X 

8. Congruentie (en 

volledigheid) zelfkennis en 

gepresenteerde zelf (imago) 

X   X   
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9. Integratie samenleving  X    X X 

10. Identiteitscrisis  X    X X 

11. Existentiële angsten  X      

12. Betekenisvol leven 

(meaning of life)  

 X  X X 

 

 

13. Zingeving  X X     

14. Zelfacceptatie  X    X  

15. Zelfveroordeling        

16. Identiteitssynthese      X 

17. Hiaten interventie-aanbod       

  

Matrix 2. Analyse Levensloopbegeleiding 

Discussie 

Levenslijn  

  Met behulp van de themalijst zijn zeven van de zestien thema’s die van belang zijn bij 

de identiteitsontwikkeling van mensen met autisme binnen de interventie Levenslijn 

onderkend: (2) Zelfvertrouwen/zelfbeeld (3) Identiteitszoektocht (4) Gevormdheid identiteit 

(5) Identiteitsdomeinen (8) Congruentie zelfkennis en gepresenteerde zelf (12) Betekenisvol 

leven (meaning of life) en (13) Zingeving. De thema’s die niet zijn onderkend binnen 

Levenslijn, zijn: (1) Identiteitsopvattingen (6) Levensfilosofie (7) Identiteitsdomeinen (9) 

Integratie samenleving (10) Identiteitscrisis (11) Existentiële angsten (14) Zelfacceptatie (15) 

Zelfveroordeling en (16) Identiteitssynthese.  

De gevonden thema’s hebben betrekking op zelfkennis, zelfbeeld, identiteitsvorming 

en -zoektocht en betekenis- en zinvol leven. Levenslijn zou men daarom kunnen beschouwen 

als een hulpmiddel om zaken ten aanzien van identiteit en zelfbeeld in kaart te brengen om het 

vervolgens verder uit te werken in andere interventies, zoals bijvoorbeeld 

Levensloopbegeleiding (Mulder & Scholten, 2010). 

Levensloopbegeleiding 
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  Bij de interventie Levensloopbegeleiding zijn veertien van de zestien thema’s die van 

belang zijn bij de identiteitsontwikkeling van mensen met autisme geïdentificeerd: (1) 

Identiteitsopvattingen (2) Zelfvertrouwen/zelfbeeld (3) Identiteitszoektocht (4) Gevormdheid 

identiteit (6) Levensfilosofie (7) Identiteitsdomeinen (8) Congruentie zelfkennis en 

gepresenteerde zelf (9) Integratie samenleving (10) Identiteitscrisis (11) Existentiële angsten 

(12) Betekenisvol leven (13) Zingeving (14) Zelfacceptatie en (16) Identiteitssynthese. De 

thema’s (5) Identiteitstypen en (15) Zelfveroordeling zijn niet geïdentificeerd binnen 

Levensloopbegeleiding.  

Dat bijna alle thema’s van de themalijst zijn onderkend, laat zien dat 

Levensloopbegeleiding een belangrijke en veelzijdige interventie kan zijn ten aanzien van 

identiteitsontwikkeling bij mensen met autisme. Een kanttekening hierbij is dat 

Levensloopbegeleiding geen vastomlijnde methode is, maar uitgaat van bepaalde principes en 

functies (Verschuur et al., 2014). Bij Levensloopbegeleiding is de therapeutische alliantie, 

ook wel de ‘klik’ tussen levensloopbegeleider en de persoon met autisme, van groot belang, 

evenals vertrouwen en gelijkwaardigheid (Van Huis & Bakker, 2020). De invulling van de 

begeleiding is heel persoonlijk en sterk afhankelijk van de casuïstiek en de betrokken 

personen (Krowinkel, 2021). 

Vrouwen en autisme 

 Tijdens het onderzoek naar Levensloopbegeleiding kwam een nieuw punt naar voren 

dat nog niet uitgebreid is belicht, namelijk vrouwen en autisme en dan in het bijzonder 

identiteitsontwikkeling bij deze doelgroep. Mirjam Krowinkel (2021) gaf tijdens het interview 

over Levensloopbegeleiding aan dat ‘Het hele vraagstuk van identiteitsontwikkeling zeker een 

terugkerend thema is. Mijn gevoel is dat het meer bij vrouwen speelt dan bij mannen’. Voor 

vrouwen is de vraag ‘Wie ben ik en wat is mijn autisme?’ een belangrijk thema, ze willen 

nagaan hoe ze zich verhouden tot hun eigen autisme (Krowinkel, 2021). Dit punt kwam ook 
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aan de orde tijdens het interview dat Benjamin de Graaff met een jonge vrouw van 34 jaar 

hield over identiteit (zie Bijlage 10). Ondanks dat zij op achttienjarige leeftijd al in de 

hulpverlening belandde, heeft ze pas vier jaar geleden de diagnose autisme gekregen. Twaalf 

jaar lang werden verkeerde diagnoses bij haar gesteld waardoor zij niet de juiste behandeling 

voor haar problematiek kreeg, met alle gevolgen van dien. Door de late diagnose was ze bang 

dat ‘ze haar de diagnose weer zouden afpakken’ en heeft zij pas op latere leeftijd een begin 

kunnen maken met integratie van de diagnose autisme in haar identiteit.  

Gelukkig is er tegenwoordig meer aandacht voor autisme bij meisjes en vrouwen. Wat 

het diagnosticeren bij deze doelgroep extra bemoeilijkt is dat de uitingsvorm van autisme bij 

meisjes anders is dan bij jongens (Buruma & Blijd-Hoogewys, 2017). Uit onderzoek van 

Duvekot et al. (2016) blijkt dat repetitief en beperkt gedrag dat door ouders gerapporteerd 

wordt, minder voorspellend is voor het diagnosticeren van autisme bij meisjes dan bij 

jongens. Gerapporteerde gedrags- en emotionele problemen daarentegen maken de diagnose 

autisme bij meisjes waarschijnlijker dan bij jongens (Duvekot et al., 2016). Ook is hun 

omgeving meer ‘blind’ voor het waarnemen van de kenmerken die bij autisme horen en zijn 

vrouwen beter in het imiteren van sociaal gedrag. Dit imiteertalent kan leiden tot het moeilijk 

kunnen onderscheiden van ‘eigen’ gedrag en gekopieerd gedrag. Bij volwassen vrouwen 

ontstaan dan regelmatig identiteitsproblemen  (Buruma & Blijd-Hoogewys, 2017). 

Conclusie 

 De interventies Levenslijn en Levensloopbegeleiding zijn beide bruikbaar voor het 

bevorderen van identiteitsontwikkeling bij mensen met autisme. Levenslijn is vooral een 

methode die gericht is op het in kaart brengen van zaken omtrent zelfbeeld en identiteit. Dit 

kan vervolgens inzicht verschaffen in zaken als zingeving en identiteitsvorming. 

Levensloopbegeleiding is een interventie die meer in het hier en nu plaatsvindt en met actuele 
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kwesties, veelal (aanstaande) transitiemomenten, aan de slag gaat. Er is veel ruimte voor 

diverse vraagstukken ten aanzien van identiteitsontwikkeling (Krowinkel, 2021). Levenslijn is 

bij uitstek een interventie die goed in combinatie met Levensloopbegeleiding gebruikt kan 

worden (Mulder & Scholten, 2010).  

Sterk aan het huidige onderzoek waarbinnen in totaal zestien interventies zijn 

bestudeerd, is dat al deze interventies grondig zijn geanalyseerd, wat een gedegen totaalbeeld 

heeft opgeleverd. Kanttekening hierbij is dat de vooraf opgestelde themalijst, die gedurende 

het onderzoek nog is bijgesteld, helaas niet is voorzien van een gezamenlijk opgestelde 

definitie. Dit kan mogelijk tot subjectiviteit bij de interpretatie van de themalijst hebben 

geleid.  

Totaalbeeld van alle interventies 

 Naast de interventies Levenslijn en Levensloopbegeleiding zijn er binnen dit project 

nog andere interventies van de shortlist (zie Bijlage 1) bestudeerd om te zien of thema’s van 

de themalijst aan de orde komen. Dit heeft geresulteerd in een totaaloverzicht van alle 

interventies per thema (zie Tabel 3).  

Thema Interventie Aantal 

1.Identiteitsopvattingen Ik Puber-training, Schematherapie, ‘Ik ben speciaal’, Psycho-

educatie , ‘Mijn Zelfportret’, ‘Vind je eigen weg met jouw autisme’, 

Levensloopbegeleiding 

7 

2. Zelfvertrouwen/zelfbeeld Ik Puber-training, CGT, ROAD, COMET, DGT, 

Schematherapie,  ‘Ik ben speciaal’, Psycho-educatie, ‘Mijn 

Zelfportret’, ‘Vind je eigen weg met jouw autisme’, ASSwijzer, 

BAT, Levenslijn, Levensloopbegeleiding 

14 

3. Identiteitszoektocht; 

exploratie-commitment 

Ik Puber-training, ROAD, ASSwijzer, Levenslijn, 

Levensloopbegeleiding 

5 

4. Gevormdheid identiteit Ik Puber-training, ‘Mijn Zelfportret’, Levenslijn, 

Levensloopbegeleiding 

4 

5. Identiteitstypen   - 
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6. Levensfilosofie ROAD, Levensloopbegeleiding 2 

7. Identiteitsdomeinen Ik Puber-training, Psycho-educatie, ASSwijzer, Schematherapie, 

ACT, DGT, Levenslijn, Levensloopbegeleiding 

8 

8. Congruentie (en 

volledigheid) zelfkennis en 

gepresenteerde zelf (imago) 

CGT, ROAD, COMET, DGT, Schematherapie, ACT, BAT, ‘Ik ben 

speciaal, Psycho-educatie, Levenslijn, Levensloopbegeleiding 

11 

9. Integratie samenleving Ik Puber-training, ROAD, ‘Ik ben speciaal’, Psycho-educatie, ‘Mijn 

Zelfportret’, ‘Vind je eigen weg met jouw autisme’, 

Levensloopbegeleiding 

7 

10. Identiteitscrisis Ik Puber-training, ‘Mijn Zelfportret’, ‘Vind je eigen weg met jouw 

autisme’, Levensloopbegeleiding 

4 

11. Existentiële angsten Ik Puber-training, ROAD, DGT, Levensloopbegeleiding 4 

12. Betekenisvol leven CGT, Ik Puber-training, ROAD, ACT, ‘Mijn Zelfportret’, DGT, 

Levenslijn, Levensloopbegeleiding 

8 

13. Zingeving  Levenslijn, Levensloopbegeleiding 2 

14. Zelfacceptatie CGT, Ik Puber-training, ROAD, ACT, ‘Ik ben speciaal’, Psycho-

educatie, ‘Mijn Zelfportret’, BAT, COMET, DGT, 

Levensloopbegeleiding 

11 

15. Zelfveroordeling CGT, ROAD, COMET, DGT 4 

16. Identiteitssynthese  Levensloopbegeleiding 1 

17. Hiaten interventie-aanbod  - 

 

Matrix 3. Totaaloverzicht alle interventies per thema 

 

Een aantal zaken valt op: praktisch alle thema’s worden geraakt door middel van de 

zestien interventies, alleen thema (5) Identiteitstypen is in geen enkele interventie 

aangetroffen. Dat komt mogelijk, doordat dit thema wat abstract is. Verder heeft het enige 

overlap met (1) Identiteitsopvattingen, die in zeven interventies aan bod kwam en (16) 

Identiteitssynthese, die alleen in lichte mate geïdentificeerd is binnen Levensloopbegeleiding. 

Daarnaast is het thema (17) Hiaten interventie-aanbod eveneens leeg, wat erop duidt dat er 

geen hiaten zijn aangetroffen. Belangrijke thema’s die door het merendeel van de interventies 

geraakt worden, zijn: (1) Identiteitsopvattingen (2) Zelfvertrouwen/zelfbeeld (7) 
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Identiteitsdomeinen (8) Congruentie zelfkennis en gepresenteerde zelf (imago) (9) Integratie 

samenleving (12) Betekenisvol leven en (14) Zelfacceptatie. Dit betekent dat de persoon met 

autisme keuze heeft uit verschillende interventies om met deze thema’s aan de slag te gaan en 

dus een interventie kan kiezen die goed bij hem of haar past. Voor minder geraakte thema’s, 

zoals (3) Identiteitszoektocht (4) Gevormdheid identiteit (10) Identiteitscrisis en (13) 

Zingeving, is de spoeling dunner en het aanbod van interventies beperkter. Tot slot valt op dat 

binnen Levensloopbegeleiding de meeste thema’s zijn geïdentificeerd, namelijk veertien van 

de zestien thema’s. Dit is niet vreemd: met Levensloopbegeleiding kun je veel kanten op door 

de diversiteit in levensloopbegeleiders en door de casuïstiek die bij de persoon met autisme 

speelt (Krowinkel, 2021). Hierbij staat de therapeutische alliantie voorop: de juiste klik tussen 

de levensloopbegeleider en de persoon met autisme om een vertrouwensband op te bouwen is 

van doorslaggevend belang gebleken, waarna begeleiding op alle levensgebieden tot stand 

kan komen (Verschuur et al., 2014). Volledigheidshalve is in Bijlage 9 een totaaloverzicht 

van alle thema’s per interventie opgenomen.   

Vervolgstappen 

Met deze thesis is het project waarbij alle zestien interventies zijn bestudeerd ten einde 

gekomen. Met behulp van de totaalresultaten kan het onderzoeksteam van het overkoepelende 

project de volgende stap zetten: ofwel een nieuwe interventie vormgeven waarbij 

componenten van de zestien interventies als ‘ingrediënt’ dienen, ofwel een wegwijzer maken 

op basis waarvan de persoon met autisme - zonodig in afstemming met zijn of haar 

levensloopbegeleider - op dat moment voor hem of haar geschikte interventies kan kiezen.  

Vervolgonderzoek 

 Zoals eerder is aangegeven heeft autisme een andere uitingsvorm bij vrouwen dan bij 

mannen (Duvekot et al., 2016; Buruma & Blijd-Hoogewys, 2017). Meisjes met autisme lijken 



OMGAAN MET AUTISME 
 

43 

 

beter gediagnosticeerd te kunnen worden op basis van door ouders gerapporteerde gedrags- en 

emotionele problemen dan op basis van repetitief en beperkt gedrag (Duvekot et al., 2016).De 

omgeving herkent kenmerken van autisme bij vrouwen dus minder makkelijk. Daarnaast zijn 

vrouwen vaak beter in het imiteren van sociaal gedrag, waardoor eigen en gekopieerd gedrag 

lastiger te onderscheiden is. Op volwassen leeftijd leidt dit regelmatig tot identiteitsproblemen 

bij vrouwen met autisme (Buruma & Blijd-Hoogewys, 2017). Het is daarom aan te beleven 

onderzoek te doen naar wat voor soort identiteitsproblemen dit zijn en of de huidig 

onderzochte interventies handreikingen bevatten om daarmee om te gaan. Mogelijk bestaat er 

bij vrouwen met autisme een andere behoefte dan bij mannen met autisme voor wat betreft 

identiteitsontwikkeling, wat kan resulteren in aparte modules voor vrouwen binnen een nieuw 

te ontwikkelen interventie of een aparte wegwijzer voor vrouwen. Bij een aparte module voor 

vrouwen valt bijvoorbeeld te denken aan een module voor het ‘ontdekken en ontwikkelen van 

authenticiteit’. 
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Bijlage 1 – Shortlist van 16 onderzochte interventies  

(1) Zelfportret  

(2) Vind je eigen weg met jouw autisme 

(3) VR-SOAP* 

(4) Regulation Organisation & Autonomy Didactics (ROAD) 

(5) Schematherapie 

(6) Acceptance & Commitment Therapy (ACT) 

(7) Levenslijn 

(8) Dialectische Gedragstherapie (DGT) 

(9) Ik Puber 

(10) Levensloopbegeleiding 

(11) Ik ben speciaal 

(12) Psycho-educatie 

(13) Het volle hoofdenboek** 

(14) Competitive Memory Training (COMET) 

(15) Body Awareness Therapy (BAT) 

(16) Cognitieve Gedragstherapie (CGT) 

* deze interventie is nog niet onderzocht 

** Het volle hoofdenboek is vervangen door de ASSwijzer  
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Bijlage 2 – Themalijst  

1.     Identiteitsopvattingen 

2.     Zelfvertrouwen / zelfbeeld 

3.     Identiteitszoektocht; exploratie-commitment 

4.     Gevormdheid identiteit 

5.     Identiteitstypen 

6.     Levensfilosofie 

7.     Identiteitsdomeinen (carrière- en studiekeuzes, politieke identificering, identificering met 

andere personen/groepen;  Intieme banden, morele ontwikkeling; wat goed en wat fout is, 

religie, etc.) 

8.     Congruentie (volledigheid zelfkennis, zelfliefde/-compassie, zelfhaat) 

9.     Integratie samenleving 

10.  Identiteitscrisis (impact op mentale gezondheid) 

11.  Existentiële angsten 

12.  Betekenisvol leven (meaning of life) 

13.  Zingeving 

14.  Zelfacceptatie 

15.  Zelfveroordeling 

16.  Identiteitssynthese  
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Bijlage 3 - Themalijst (herziene versie) 

1. Identiteitsopvattingen  

2. Zelfvertrouwen/zelfbeeld  

3. Identiteitszoektocht; exploratie-commitment  

4. Gevormdheid identiteit  

5. Identiteitstypen  

6. Levensfilosofie  

7. Identiteitsdomeinen (carrière- en studiekeuzes, politieke identificering, identificering met 

andere personen/groepen;  Intieme banden, morele ontwikkeling; wat goed en wat fout is, 

religie, etc.) 

8. Congruentie (en volledigheid) zelfkennis en gepresenteerde zelf (imago) 

9. Integratie samenleving (Imago <> reputatie) 

10. Identiteitscrisis (impact op mentale gezondheid), normatief onderdeel van de ontwikkeling 

maar wel stressvol 

11. Existentiële angsten (doe ik er toe, bestaansreden, doet het leven ertoe?) 

12. Betekenisvol leven (meaning of life)  

13. Zingeving  

14. Zelfacceptatie  

15. Zelfveroordeling  

16. Identiteitssynthese 

17. Hiaten interventie-aanbod 
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Bijlage 4 - Themalijst (herziene versie) met definities 

 

1. Identiteitsopvattingen  

Opvattingen die iemand gevormd heeft over zijn of haar identiteit 

 

2. Zelfvertrouwen/zelfbeeld 

Zelfvertrouwen is de mate waarin iemand vertrouwen heeft in het eigen kunnen; zelfbeeld is 

de manier waarop iemand naar zichzelf kijkt; het geheel aan gedachten, ideeën en oordelen 

over zichzelf (dit hoeft niet in overeenstemming te zijn met de werkelijkheid)  

 

3. Identiteitszoektocht; exploratie-commitment 

De zoektocht naar de identiteit met inachtneming van de schalen exploratie en commitment 

zoals Marcia (1966) deze heeft geïntroduceerd 

 

 4. Gevormdheid identiteit 

De mate waarin de identiteit gevormd is 

 

5. Identiteitstypen  

De verschillende type identiteiten die iemand gevormd heeft 

 

6. Levensfilosofie 

De overtuigingen van iemand over het leven en de manier waarop hij of zij in het leven staat  

 

7. Identiteitsdomeinen (carrière- en studiekeuzes, politieke identificering, identificering met 

andere personen/groepen;  Intieme banden, morele ontwikkeling; wat goed en wat fout is, 

religie, etc.) 

De verschillende domeinen waarbinnen identiteit een rol speelt en waaraan iemand zijn of 

haar identiteit ontleent, zoals werk, opleiding, politieke voorkeur, identificatie met groepen of 

andere mensen, moraliteit, religie 

 

8. Congruentie (en volledigheid) zelfkennis en gepresenteerde zelf (imago) 

De mate waarin de zelfkennis congruent en volledig is en in overeenstemming is met het 

beeld dat iemand van zichzelf afgeeft 

 

9. Integratie samenleving (Imago <> reputatie) 

Dit aspect gaat over een goede integratie in de samenleving waarin imago (beeld dat iemand 

oproept) en reputatie (hoedanigheid waaronder iemand bekend staat) een rol spelen 

 

10. Identiteitscrisis (impact op mentale gezondheid), normatief onderdeel van de 

ontwikkeling maar wel stressvol 

De onmacht om verschillende aspecten van de eigen identiteit tot een geheel te kunnen 

integreren; een periode die zich kenmerkt door verandering en disbalans/instabiliteit in het 

zijn  

 

11. Existentiële angsten (doe ik er toe, bestaansreden, doet het leven ertoe?) 
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De angsten die gepaard gaan met de eindigheid van het leven, zin/zinloosheid van het leven, 

de juiste keuzes in het leven maken en eenzaamheid versus verbondenheid 

 

12. Betekenisvol leven (meaning of life)  

De betekenis van het leven voor iemand, de betekenis die hij eraan geeft  

 

13. Zingeving  

Dit thema gaat over de waarde, betekenis en bedoeling die iemand aan zijn leven geeft 

(overlap met thema 12) 

 

14. Zelfacceptatie  

Jezelf aanvaarden en accepteren zoals je bent (in het reine komen met jezelf, begrip 

ontwikkelen voor jezelf) 

 

15. Zelfveroordeling  

Jezelf veroordelen op wie je bent, wat je wel en niet doet of gedaan hebt, jezelf dingen 

kwalijk nemen 

 

16. Identiteitssynthese 

Dit thema gaat over het smeden van een sterke identiteit waarbij duidelijk is wie iemand is, 

waar hij voor staat en trots op is en wat belangrijk voor hem of haar is. Identiteitssynthese 

staat haaks op identiteitsverwarring 

 

17. Hiaten interventie-aanbod 

Ontbrekende onderdelen in het aanbod van de interventies 
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Bijlage 5 - Resultaten Levenslijn 

Thema 

 

Bruijnzeels (2018) Van Langeveld (2020) Van der Lee (2014) 

1. Identiteitsopvattingen     

2. Zelfvertrouwen /zelfbeeld  Zelfbeeld 

(re)construeren  

Compleet beeld 

genereren 

 

Centrale thema's en 

patronen ontdekken 

 

3. Identiteitszoektocht; 

exploratie-commitment  

 Inzicht in drijfveren, 

kracht en passie; rode 

draad ontdekken; 

kwaliteiten ontdekken 

Belangrijke thema's in 

het leven ontdekken en 

ontdekken hoe ons 

karakter is gevormd 

4. Gevormdheid identiteit   Inzicht krijgen in 

momenten die je hebben 

gevormd 

Ontdekken hoe ons 

karakter is gevormd 

 

5. Identiteitstypen     

6. Levensfilosofie     

7. Identiteitsdomeinen   Talenten en wensen 

ontdekken, input voor 

beslissingen over 

loopbaanstappen; 

herinneringen bundelen 

per levensgebied 

(relaties, opleiding, 

werk, gezondheid, 

hobby's) 

 

8. Congruentie (en 

volledigheid) zelfkennis en 

gepresenteerde zelf (imago) 

 Compleet beeld 

genereren 

 

9. Integratie samenleving     

10. Identiteitscrisis (impact 

op mentale gezondheid 

   

11. Existentiële angsten     

12. Betekenisvol leven 

(meaning of life)  

Betekenis geven aan 

gebeurtenissen 

 Betekenis aan eigen 

bestaan ontdekken 

13. Zingeving    Zin van het leven 

ontdekken 

14. Zelfacceptatie     

15. Zelfveroordeling     

16. Identiteitssynthese    

17. Hiaten interventie-aanbod    

 

NB alle resultaten zijn te vinden op pagina 1 van de genoemde bronnen  
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Thema 

 

Bruijnzeels 

(2018) 

Van Langeveld 

(2020) 

Van der 

Lee (2014) 

1. Identiteitsopvattingen     

2. Zelfvertrouwen /zelfbeeld  X X 

 

X 

 

3. Identiteitszoektocht; 

exploratie-commitment  

 X X 

4. Gevormdheid identiteit   X X 

 

5. Identiteitstypen     

6. Levensfilosofie     

7. Identiteitsdomeinen   X  

8. Congruentie (en 

volledigheid) zelfkennis en 

gepresenteerde zelf (imago) 

 X  

9. Integratie samenleving     

10. Identiteitscrisis (impact 

op mentale gezondheid 

   

11. Existentiële angsten     

12. Betekenisvol leven 

(meaning of life)  

X  X 

13. Zingeving    X 

14. Zelfacceptatie     

15. Zelfveroordeling     

16. Identiteitssynthese    

17. Hiaten interventie-

aanbod; interventie-behoeften 

   

 

Bronnen Levenslijn:  

Bruijnzeels, M. (2018). Levenslijn opschrijven. Verkregen via 

https://www.autismevanuitdetail.nl/autisme-bij-vrouwen/levenslijn-opschrijven/ 

 

Van Langeveld, S. (2020). Leer van jezelf met de levenslijn. Verkregen via https:// 

www.ontwikkelzin.nl/levenslijn/ 

 

Van der Lee, P. (2014). Oefeningen voor meer betekenis – Maak een levenslijn. Verkregen 

via https://www.psychologiemagazine.nl/artikel/oefeningen-voor-meer-betekenis-maak-een-

levenslijn/ 
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Bijlage 6 - Resultaten Levensloopbegeleiding 

Thema 

 

Verschuur et al. (2014) VAB (2020) Nas (2011) 

1. Identiteitsopvattingen  Door de afwijkende manier 

van rijping van de hersenen 

ontstaat een ‘regenboog aan 

mentale leeftijden binnen 

één persoon’ (pagina 19) 

  

2. Zelfvertrouwen /zelfbeeld  Vergroten zelfvertrouwen 

door bevestiging van 

positieve kenmerken en 

vaardigheden van de cliënt 

(pagina 48) 

Starten bij iemands 

beleving, wensen, 

behoeften, 

mogelijkheden en 

beperkingen (pagina 1) 

 

 

3. Identiteitszoektocht; 

exploratie-commitment  

Ontwikkeling en participatie 

naar vermogen; balans 

tussen draaglast en 

draagkracht bewaren van de 

persoon met autisme; 

problemen en structurele 

overbelasting voorkomen; 

zelfredzaamheid, 

zelfreflectie en zelfinzicht 

vergroten; ondersteunen bij 

regie over eigen leven  

(pagina 5) 

Ondersteuning bij 

(ontwikkeling van) 

zelfredzaamheid, 

reflectie en zelfinzicht 

op zoveel mogelijk 

levensgebieden  

(pagina 1) 

 

Draagt bij aan 

preventie, continuïteit, 

toename van kwaliteit 

van leven, toename van 

zelfredzaamheid en 

ontwikkeling van de 

persoon met autisme 

(pagina 2) 

4. Gevormdheid identiteit  Aandacht en respect voor 

actuele 

ontwikkelingsmogelijkheden 

en uitdagingen (pagina 6) 

Op basis van acties bij 

thema 2 ontstaat beeld 

van gevormdheid 

identiteit 

 

5. Identiteitstypen     

6. Levensfilosofie     

7. Identiteitsdomeinen  Begeleiding in iedere fase 

van het leven; begeleiding 

op alle relevante 

levensgebieden (pagina 6) 

  

8. Congruentie (en 

volledigheid) zelfkennis en 

gepresenteerde zelf (imago) 

Ondersteuning bieden bij 

zelfkennis en zelfwaardering 

zodat iemand met autisme 

zelf de regie over zijn eigen 

leven kan voeren (pagina 6) 

  

9. Integratie samenleving  Levensloopbegeleiding heeft 

ook als taak om relevante 

anderen toe te rusten, zodat 

zij een gewenste bijdrage 

aan de ontwikkeling en 

participatie van de persoon 

met autisme kunnen leveren 

(pagina 6) 

  

10. Identiteitscrisis (impact 

op mentale gezondheid 

Zo veel mogelijk 

voorkomen van structurele 

overbelasting en de 

problemen die daardoor 

kunnen ontstaan, zoals 

verlies van vaardigheden, 

persoonlijke en relatiecrisis, 

schooluitval etc.  

(pagina 14) 
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11. Existentiële angsten  Aandacht voor ontwikkeling 

van de hele persoon met 

autisme, dus ook aandacht 

voor existentiële vragen en 

zingeving (pagina 15) 

  

12. Betekenisvol leven 

(meaning of life)  

 Eigen regie en 

autonomie van persoon 

met autisme vergroten 

(pagina 1) 

 

13. Zingeving  Aandacht voor ontwikkeling 

van de hele persoon met 

autisme, dus ook aandacht 

voor existentiële vragen en 

zingeving (pagina 15) 

De interventie heeft als 

doel: toegenomen 

levensgeluk, betere 

gezondheid en meer 

deelname aan 

onderwijs en werk 

(pagina 1) 

 

14. Zelfacceptatie  Ondersteuning bieden bij 

zelfkennis en zelfwaardering 

zodat iemand met autisme 

zelf de regie over zijn eigen 

leven kan voeren  

(pagina 15) 

  

15. Zelfveroordeling     

16. Identiteitssynthese    

17. Hiaten interventie-

aanbod; interventie-

behoeften 
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Thema Teunisse (2009) Van Huis & Bakker 

(2020) 

Krowinkel (2021) 

1. Identiteitsopvattingen    Integratie van diagnose 

autisme in zelfbeeld 

(wie ben ik en wat is 

mijn autisme?)  

(pagina 7) 

2. Zelfvertrouwen 

/zelfbeeld  

  Integratie van diagnose 

autisme in zelfbeeld 

(wie ben ik en wat is 

mijn autisme?) 

(pagina 7) 

3. Identiteitszoektocht; 

exploratie-commitment  

Oog voor specifieke 

ontwikkeltaken waar iemand 

voor staat, gezien de 

levensfase waarin hij of zij 

zich bevindt (pagina 14)  

Ontwikkelingsgericht, 

respectvol en liefdevol 

stimuleren van 

ontwikkeling, 

levensgeluk, autonomie 

en deelname aan de 

samenleving (pagina 4) 

Samen verkennen wat 

nodig is en 

onderzoeken wie je 

bent. Er zijn 

ongelofelijk veel 

identiteitsvraagstukken 

(pagina 8) 

4. Gevormdheid identiteit     

5. Identiteitstypen     

6. Levensfilosofie    Komt bijv. aan de orde 

bij losmaken van 

sociale groepen of 

religies (pagina 8) 

7. Identiteitsdomeinen  Levensloopbegeleiding als 

vorm van proactieve 

ondersteuning bij naderende 

veranderingen in de 

levensomstandigheden; 

vormgeven en ontwerpen 

van een leven, met een zo 

groot mogelijke 

maatschappelijke 

zelfstandigheid  

pagina 14 & 15) 

Levensbreed, 

ondersteunend op 

verschillende terreinen 

als zorg, onderwijs, 

wonen, werk, sport, 

sociaal leven, 

geldzaken etc.  

(pagina 4 & 8 

 

Binnen 

themabijeenkomsten is 

hier aandacht voor, 

bijv. vrouwen en 

autisme of autisme en 

onderwijs. 

Levensloopbegeleider 

werkt levensbreed, over 

verschillende domeinen 

heen en levensvolgend. 

Levensloopbegeleiding 

met name bij 

(aanstaande) 

transitiemomenten van 

belang.  

(pagina 4, 5 & 7) 

8. Congruentie (en 

volledigheid) zelfkennis en 

gepresenteerde zelf (imago) 

Zelfbeschikking; samen met 

levensloopbegeleider inzicht 

krijgen in sterke en zwakke 

kanten, ontdekken wat 

persoon met autisme met het 

leven aan wil en 

onderzoeken welke opties 

reëel zijn.  

(pagina 19) 

  

9. Integratie samenleving   Mensen met autisme 

participeren meer in de 

samenleving door 

Levensloopbegeleiding 

(pagina 5) 

Levensloopbegeleiding 

belangrijk bij 

inclusievraagstuk 

(ruimte voor eigenheid 

en individuele 

ontwikkeling)  

(pagina 6) 
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10. Identiteitscrisis (impact 

op mentale gezondheid 

 Beter balans tussen 

draaglast en 

draagkracht waardoor 

overbelasting wordt 

voorkomen (pagina 5) 

Aandacht voor het 

domein van 

vermoeidheid, stress en 

burn-out (pagina 7) 

11. Existentiële angsten     

12. Betekenisvol leven 

(meaning of life)  

Levensloopplanning 

('lifemap) als onderdeel van 

een grotere mate van 

zelfbeschikking (pagina 20) 

Meer zelfredzaamheid 

en meer regie over 

eigen leven (pagina 5) 

 

 

13. Zingeving     

14. Zelfacceptatie   Levensloopbegeleiding 

zorgt ervoor dat 

mensen met autisme 

tevredener met zichzelf 

zijn (pagina 5 & 9) 

 

15. Zelfveroordeling     

16. Identiteitssynthese   Niet letterlijk benoemd, 

maar zelf 

geconcludeerd op basis 

van het gehele 

interview dat: 

Levensloopbegeleiding 

kan helpen bij het 

versterken en 

ontwikkelen van de 

eigen identiteit 

17. Hiaten interventie-

aanbod; interventie-

behoeften 
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Thema 

 

Verschuur 

et al. 

(2014) 

VAB 

(2020) 

Nas  

(2011) 

Teunisse 

(2009) 

Van 

Huis & 

Bakker 

(2020) 

Krowinkel 

(2021) 

1. Identiteitsopvattingen  X     X 

2. Zelfvertrouwen /zelfbeeld  X X 

 

   X 

3. Identiteitszoektocht; 

exploratie-commitment  

X X 

 

X 

 

X X X 

4. Gevormdheid identiteit  X X     

5. Identiteitstypen        

6. Levensfilosofie       X 

7. Identiteitsdomeinen  X   X X 

 

X  

8. Congruentie (en 

volledigheid) zelfkennis en 

gepresenteerde zelf (imago) 

X   X   

9. Integratie samenleving  X    X X  

10. Identiteitscrisis (impact op 

mentale gezondheid 

X    X X 

11. Existentiële angsten  X      

12. Betekenisvol leven 

(meaning of life)  

 X  X X 

 

 

13. Zingeving  X X     

14. Zelfacceptatie  X    X  

15. Zelfveroordeling        

16. Identiteitssynthese      X 

17. Hiaten interventie-aanbod; 

interventie-behoeften 

      

 

Bronnen Levensloopbegeleiding:  

Verschuur, A., Noback, A., Thissen, A., Post, M. & Teunisse, J.P. (2014). Balanceren op de 

levenslijn: een werkdefinitie van levensloopbegeleiding voor mensen met autisme en hun 

naasten. Utrecht: Werkgroep vanuit autisme bekeken. 

 

VAB (2020). Pleidooi voor landelijke invoering aanpak Levensloopbegeleiding VAB© voor 

mensen met autisme - september 2020 

 

Nas, H. (2011). Levensloopbegeleiding voor mensen met autisme. Vakblad voor opleiders in 

het gezondheidszorgonderwijs (24-25) 

 

Teunisse, J. P. (2009). Weerbaar bij veranderingen: naar een levensloopbenadering voor 

mensen met autisme. Intreerede van het lectoraat ‘Levensloopbegeleiding bij autisme’. 

Arnhem, Han University Press. 78 
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Van Huis, A. & Bakker, L. (2020), Maatschappelijke businesscase – Levensloopbegeleiding 

voor mensen met autisme 

 

KrowinkeI (2021). Interview Mirjam Krowinkel - procesbegeleider Levensloopbegeleiding 

bij autisme 
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Bijlage 7 - Samenvatting interview Levensloopbegeleiding 

Datum: 12 mei 2021   

Geïnterviewde: Mirjam Krowinkel (Procesbegeleider VAB, Pilot Levensloopbegeleiding bij 

Autisme) 

Interviewer: Marieke Vorenholt (Master student Klinische Psychologie, Rijksuniversiteit 

Groningen en zelf moeder van een jonge dochter met autisme) 

 

Achtergrond bij interview 

Mirjam begint het gesprek met de mededeling dat ze vooraf een andere verwachting van het 

gesprek had, ze dacht dat het over het doel en het nut van training en intervisie zou gaan en 

hoe ze dat vormgeven binnen de pilot. Op basis van de vooraf toegestuurde vragen zou ze me 

in contact hebben gebracht met de programmamanager Willeke van den Hoek, omdat zij op 

sommige vragen beter antwoord kan geven. Zij doet ook meer de communicatie naar buiten 

toe, met VWS en is verantwoordelijk voor het hele programma. Naast procesbegeleider is 

Mirjam samen met een andere procesbegeleider verantwoordelijk voor het reilen en zeilen in 

alle acht lokale pilot groepen. Ze weet veel over training en intervisie, maar mijn vragen gaan 

meer over de maatschappelijke impact van Levensloopbegeleiding, waar brengen we dingen 

in beweging.  

Ik heb het kader geschetst van de masterscriptie. Iemand die zowel Levensloopbegeleiding 

geeft en ook trainingen verzorgt is er niet, dus daarom heeft Alfons mij aan Mirjam 

gekoppeld. Vooraf heb ik de vragen toegestuurd en gevraagd of het akkoord is om een 

geluidsopname te maken. Nadien maak ik een samenvatting van het gesprek. Dit stuur ik dan 

vervolgens toe, zodat Mirjam kan instemmen of het een juiste weergave is van het gesprek. 

Als het niet helemaal correct is of ze heeft bepaalde stukken er liever niet in, dan kan dat 

aangepast worden. Ik mag haar met naam en toenaam noemen. Ook wil ze graag een digitaal 

exemplaar van mijn scriptie ontvangen. Deze kan dan via de social media van het VAB 

worden gedeeld en er kan aandacht aan worden besteed in de nieuwsbrief. Een samenvatting 

van het gesprek komt als bijlage in de scriptie. Belangrijke punten uit het gesprek mag ik 

aanhalen in de scriptie.  

Zou je allereerst iets meer over jezelf en je achtergrond willen vertellen? 

Ik ben moeder van twee kinderen waarvan een zoon van 15 jaar met autisme. Tot drie jaar 

geleden heb ik gewerkt in commercieel marktonderzoek. De laatste jaren deed ik al wel veel 

vrijwilligerswerk op diverse plekken voor de Nederlandse Vereniging voor Autisme (NVA), 

omdat mijn kennis van - en nieuwsgierigheid naar - autisme groot was. Er was belangstelling 

voor en ik vond het leuk om mijn kennis in te zetten. Op een gegeven moment ben ik verder 
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gaan zoeken naar mogelijkheden om mijn kennis en ervaring breder te delen. Er kwam een 

vacature voorbij voor werving voor de pilot. Vanuit die rol ben ik procesbegeleider geworden 

en richt ik mij nu op training en intervisie.  

Training wekt de suggestie dat wij de levensloopbegeleiders iets leren wat zij niet weten, 

maar dat is niet zo. Wij hebben een brede kijk op autisme en die dragen we uit door het 

aanbieden van een trainingsprogramma rondom verschillende visies. We willen ons richten op 

drie pijlers. De eerste pijler is dat we de breedte en de verschillende visies
1
 die er op autisme 

zijn, willen overbrengen. Om levensloopbegeleiders bewust te maken dat er niet één waarheid 

of visie is, maar juist dat er ongelofelijk veel visies zijn en dat het kan helpen om zelf ook 

breed naar autisme te  kijken. De tweede pijler binnen het trainingsprogramma is de pijler 

waarbij we ons richten op de rol van levensloopbegeleider. Dan gaat het met name om de 

persoonlijke ontwikkeling van de levensloopbegeleider en het verkennen van de eigen rol. 

Dus hoe verschilt de rol van levensloopbegeleider van de reguliere zorg, ben je ook bereid om 

in de avonden en weekenden te werken, hoe open zet je de zorg. Maar ook meer persoonlijke 

thema’s, wat zijn je eigen waarden en overtuigingen? Hoe verhoud je je tot het systeem om de 

deelnemer heen, dus hoe ga je om met familieleden of andere zorgpartijen? En de derde pijler 

is meer algemeen en richt zich op het voeren van de dialoog rondom Levensloopbegeleiding. 

Hoe doen we dat nu met elkaar? Thema’s die we daarin bespreken zijn die grenzen, maar ook 

thema’s als kwaliteitsborging (wie is er verantwoordelijk voor, hoe moet het idealiter 

georganiseerd worden), dus echt een brede dialoog hierover, ook omdat we nog in de pilotfase 

zitten. En ook het leren en delen van ervaringen binnen de groep speelt hierin een rol. We 

werken met een hele gemengde groep van levensloopbegeleiders die allemaal hun eigen 

kennis en ervaring meenemen. Die kennis en ervaring willen we onderling uitwisselen, 

bijvoorbeeld door bepaalde methodieken te bespreken en te delen. Eigenlijk gaat het om 

breedte en diversiteit binnen Levensloopbegeleiding.  

We zijn ongeveer met 100 levensloopbegeleiders, verdeeld over acht lokale groepen met 

ongeveer twaalf levensloopbegeleiders per groep. Training en intervisie vindt binnen deze 

lokale groepen plaats, verspreid over het land. We zitten in Den Haag, Arnhem, Apeldoorn, 

Groningen, Haarlem, Hoofddorp, Utrecht. Een achtste groep is in de beginfase gestart als een 

landelijke groep, zij komen bijeen in Utrecht. Er is vooral gekozen voor lokale groepen, zodat 

mensen ook op de hoogte zijn van de sociale kaart en voorzieningen in de regio. Dat ze de 

weg via de gemeente weten enzovoort. Intervisie vindt ook in die setting van lokale groepen  

1 Zie voor meer info: https://www.vanuitautismebekeken.nl/over-autisme/wat-is-autisme 
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plaats. De intervisiebijeenkomsten worden begeleid door de lokale procesbegeleider. 

Dit sluit aan bij mijn vraag over verschil in benadering per regio. Hoe kijk je aan tegen 

het verschil in benadering van Levensloopbegeleiding in verschillende delen van 

Nederland? Worden er in bepaalde regio’s misschien andere accenten gelegd of hangt 

het juist heel erg af van de groep en de interactie die daarbinnen plaatsvindt?  

Ik denk niet dat het regionaal is, maar dat het heel erg afhangt van de voorkomende domeinen 

en uitdagingen waar mensen met autisme in een bepaalde  groep mee te maken hebben. Een 

voorbeeld van de groep uit Den Haag. Daar hebben we toevallig veel te maken met de 

aanwezigheid van naasten en de rol die zij hebben ten opzichte van de deelnemers en de 

aanwezige begeleiders. In andere groepen hebben we weer meer te maken met jonge 

kinderen, maar dat is toevallig. Je bent natuurlijk op relatief kleine schaal bezig. Verder is er 

nog een verschil; dat komt, omdat we bij de eerste vier groepen voor een iets andere insteek 

hebben gekozen voor de rol van procesbegeleider. Bij de latere vier groepen waren de 

procesbegeleiders ook betrokken bij de selectie van hun deelnemers, maar dit heeft geen 

invloed op hoe Levensloopbegeleiding wordt aangestuurd.  

Ben je betrokken bij de groep in Groningen? 

Nee, niet helemaal. Samen met de procesbegeleider van Utrecht (Frederique van der Laan) 

sturen we de acht groepen aan en dragen we zorg voor invulling van het trainingsprogramma, 

dit is een aanvullende taak. Er is hierover afstemming met andere procesbegeleiders. We 

streven ernaar een horizontaal werkend team te zijn. Elke groep heeft één procesbegeleider. 

Zij begeleiden de training en intervisie. Een recent thema was bijvoorbeeld de strikte 

richtlijnen die werden gehanteerd ten aanzien van rapporteren van doelen en verwachtingen 

tijdens de pilotfase. Doelen stellen is niet nodig binnen de begeleidingsrelatie, omdat dit druk 

kan zetten op wat er moet gebeuren, daarom gaat het vooral om het rapporteren van 

verwachtingen. Deze strikte richtlijnen hebben we nu los kunnen laten na de 

pilot/onderzoeksfase. Dit soort trainingen begeleiden we zelf op basis van vragen uit de groep, 

bij andere trainingen zijn we vooral gastvrouw of co-host van bijvoorbeeld een externe 

gastspreker of trainer.  

Heeft elke groep een eigen trainingsagenda? 

Dit proberen we op hoofdlijnen gelijk te trekken over het hele land. Er is een jaar verschil in 

looptijd. In mei 2019 startten de eerste groepen, in mei 2020 startte de tweede lichting. We 

proberen diversiteit in denken aan te brengen. Daarnaast is er ook een aantal keer per jaar een 
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themabijeenkomst over alle groepen heen. Deze vinden online plaats, iedereen komt dan 

samen. Voor deze themabijeenkomsten zijn niet alleen de levensloopbegeleiders uitgenodigd, 

maar ook de deelnemers en hun naasten. Onderwerpen waren bijvoorbeeld: vrouwen en 

autisme, autisme en onderwijs of regelgeving. Deze bijeenkomsten zijn vrijblijvend en op 

vrijwillige basis. Training en intervisie zijn verplicht. Hierin zijn we afwijkend. Het is een 

wezenlijk onderdeel van je rol als procesbegeleider en helpt om een lerend en stimulerend 

klimaat te creëren en met elkaar kaders te bepalen. Het is onderdeel van je rol. 

Levensloopbegeleiders krijgen hier ook voor betaald. Het eerste jaar vond training en 

intervisie maandelijks plaats en draagt het ook bij aan het creëren van een hechte groep, die 

elkaar weet te vinden en helpt waar nodig. In de tweede fase van de pilot is dit terug gebracht 

naar 8 trainingen en 8 intervisiemomenten op jaarbasis.  

Wat is volgens jou de kracht van Levensloopbegeleiding bij autisme?  

Het allergrootste voordeel is dat de persoon met autisme de vrije keuze heeft in wie hem of 

haar gaat begeleiden. Er wordt gewerkt vanuit een ‘klik’(= therapeutische alliantie). Thema’s 

als gelijkwaardigheid, vertrouwen en naast iemand staan zijn belangrijk. In plaats van boven 

iemand staan met het idee van ‘Ik ga jouw autisme wel even oplossen’ is het meer van ‘Ik ben 

hier voor jou en jij mag aangeven wat jij nodig hebt’. Vanuit die relatie kun je 

gelijkwaardigheid en vertrouwen opbouwen. Wat je daarvan merkt is dat 

levensloopbegeleiders in de pilot enorm worden uitgedaagd om te vertragen. Ze mogen 

vertragen en ze worden niet op pad gestuurd met een doel dat bereikt moet worden binnen een 

bepaalde termijn. Niks hoeft. De levensloopbegeleider mag samen met de persoon met 

autisme verkennen wat er nodig is en hoe deze beweging het beste gemaakt kan worden. Dit 

levert in eerste instantie ongemak bij de levensloopbegeleider, maar ze ervaren snel wat de 

voordelen zijn en hanteren dit vervolgens ook bij hun eigen cliënten. Om 

levensloopbegeleider te worden hoef je geen professional te zijn. Ook familieleden of 

vrienden kunnen deze rol vervullen, maar de meerderheid binnen de pilot is professional. Ook 

veel zzp’ers. Het zijn niet altijd psychologen, vooral begeleiders. 

Er wordt in het onderzoek nog een analyse gedaan naar de verschillen tussen verschillende 

soorten begeleiders. Kunnen ouders bijvoorbeeld een goede levensloopbegeleider zijn of niet? 

Ze staan vaak onder hoge druk en zijn kwetsbaar en tegelijkertijd voegen ze veel kennis toe 

door het ouderperspectief en omdat ze hun eigen kind als geen ander kennen . We zien een 

mooie wisselwerking. Ze zijn blij dat ze hun kennis kunnen inzetten en het opent de ogen van 

hulpverleners. Vrienden die de rol van levensloopbegeleider op zich nemen werkt ook goed. 
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De therapeutische alliantie is erg belangrijk, een band smeden met de persoon met autisme 

staat voorop. 

Levensloopbegeleider als rots in de branding, moet je het zo zien? Hoe realistisch is het 

eigenlijk dat iemand zijn leven lang dezelfde begeleider houdt? En is dit per se 

noodzakelijk, of kan het ook meerwaarde hebben om bijvoorbeeld na een aantal jaar 

een andere begeleider te krijgen?  

Ja. Er is veel flexibiliteit nodig. De levensloopbegeleider moet levensbreed werken, over de 

verschillende domeinen heen (kijken waar het nodig is). Verder levensvolgend (soms meer, 

soms minder). In de praktijk schalen levensloopbegeleiders soms af, na een jaar blijkt de 

ondersteuning bijvoorbeeld soms minder nodig, dan wordt er soms overgegaan op zogenaamd 

waakvlam-contact. De levensloopbegeleider heeft een vrije keuze in hoe flexibel hij of zij is. 

Corona heeft wel voor uitdagingen gezorgd. En tot slot levenslang, oftewel zo lang als 

mogelijk. Er zijn ook al wisselingen geweest. Soms heeft een begeleider de persoon met 

autisme veel gebracht, maar is de behoefte verschoven, waardoor hij of zij iemand anders 

nodig heeft of dat er toch geen klik (meer) is. In de reguliere zorg is het zo dat als er geen 

hulp meer nodig is, dat dan het dossier dichtgaat en dat is bij Levensloopbegeleiding niet zo. 

Het sluiten van het dossier geeft angst en onrust, bij een nieuwe hulpvraag komt iemand weer 

op de wachtlijst en moet hij het verhaal voor de zoveelste keer doen. Levensloopbegeleiding 

kun je op elk moment weer opstarten, wat rust geeft. Dat geeft meerwaarde. De gedachte 

‘doen wat nodig is’ is voor het huidige systeem heel spannend, je werkt met een soort open 

begroting. Nu is de zorg heel erg geënt op angst en vechten voor je eigen benodigde hulp. Een 

omslag naar vertrouwen is nodig, dat mensen de hulp (kunnen en mogen) inschakelen die ze 

nodig hebben en niet meer dan dat. Dit is ook iets wat we beogen.  

Hoe zit het met geld en de bekostiging van Levensloopbegeleiding? 

Ja, dat wordt nog een grote uitdaging hoe je van een centraal aangestuurde en gefinancierde 

pilot opschaalt naar een landelijk systeem. Er is toch een business case voor nodig. Binnen de 

vijf pilots is er een rapport dat betrekking heeft op de maatschappelijke business case. De 

argumentatie is dat als je Levensloopbegeleiding goed doet, dat dan niet alleen de persoon 

met autisme er baat bij heeft, maar ook het hele systeem eromheen en de maatschappij. 

Tijdens de verlenging van de pilot monitoren we die kosten binnen de acht steden en ook 

individueel. Naar de toekomst toe zal levensloopbegeleiding geen door VWS-gefinancierde 

functie blijven. Momenteel onderzoeken we, samen met VWS, hoe levensloopbegeleiding 
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gefinancierd kan worden. Het ligt in de lijn der verwachting dat gemeenten en ook 

zorgkantoren daar een rol in krijgen. 

Is Levensloopbegeleiding een kostbare interventie? 

De maatschappelijke business case zit tussen de 4 en 12 euro
2
 besparing op elke bestede euro. 

Dat is wat het de maatschappij oplevert of bespaart. Het gaat dus om een enorme besparing, 

doordat mensen minder snel vastlopen, minder gebruik gaan maken van gespecialiseerde zorg 

en beter in staat zijn om een opleiding af te ronden en werk te hebben en houden. Alle reden 

dus om levensloopbegeleiding beschikbaar te maken voor mensen met autisme, nog los van 

de toegenomen levensvreugde en grotere mate van inclusie die je in de maatschappij bereikt. 

Het is echter wel lastig dat de partij de kosten voor levensloopbegeleiding betaalt, niet 

vanzelfsprekend ook de partij is die van de baten profiteert. Daarom is er veel overleg nodig 

tussen de verschillende partijen om van start te kunnen gaan. 

Zijn er ook tekortkomingen aan Levensloopbegeleiding te benoemen? 

Dat vind ik heel lastig om aan te geven. Hier krijg je waarschijnlijk pas goed zicht op als je 

gaat opschalen. Nu vindt het plaats binnen een veilige, afgebakende omgeving en groep. 

Gemiddelde resultaten laten zien dat Levensloopbegeleiding positief werkt. Toch zijn er 

binnen de pilot ook een aantal personen geweest waar het niet is gelukt, soms werkt het niet, 

bijvoorbeeld als een persoon met autisme geen hulp toe lijkt te durven laten. Er zijn 

nauwelijks tot geen wanklanken. De grootste uitdaging waar we voor staan, is om het 

geïmplementeerd en landelijk opgeschaald te krijgen.  

Het is hoopgevend dat het Ministerie van VWS een dergelijk programma heeft wat anderhalf 

jaar heeft gelopen, waarvoor een onderzoeksrapport is opgeleverd, plus dat is verlengd met 

twee jaar. Dat we nog steeds bezig zijn met de landelijke implementatie is hoopgevend. Mooi 

om te zien dat er in toenemende mate vernieuwende zorginitiatieven komen, maar ook zie ik 

de logheid van ons systeem. Dingen gaan vaak nog traag, het is een spannend veld. Laatst zag 

ik een vacaturetekst voor een Programmamanager bij VWS. Als ik die tekst lees dan geeft dat 

hoop. Ze voelen dat het anders moet.  

De pilot is speciaal opgezet voor mensen met autisme en is dus uniek in de wereld. 

Misschien kan het later ook ingezet worden voor mensen met andere diagnoses, zoals 

Bipolaire stoornis of ADHD?  

De pilot voor Levensloopbegeleiding bij autisme is 1 van 5. Er zijn ook pilots uitgevoerd voor 

mensen met niet aangeboren hersenletsel (NAH), mensen met een licht verstandelijke  

2 Zie voor meer info: Van Huis & Bakker (2020), pagina 6  
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beperking en gedragsproblematiek (LVB+), mensen met zeer ernstig verstandelijk 

meervoudige beperkingen (ZEVMB) en voor naasten van iemand in de Wet Langdurige Zorg 

(naasten).  Eigenlijk is de pilot relevant voor elk inclusie vraagstuk. De basisvraag is: hoe 

kijken wij in Nederland naar normgedrag en anders zijn; daar valt nog veel te winnen. Binnen 

de normen van de Westerse wereld is weinig ruimte  

voor eigenheid en individuele ontwikkeling, in je eigen tempo, zoals je het zelf wilt. 

Momenteel leven we in een maatschappij die gelooft in de maakbaarheid van gedrag, plus de 

medicalisering van afwijkend gedrag.  

Worden Best Practices onderling gedeeld? 

Dit gebeurt in de lokale groepen en tijdens de intervisie. Hier worden vraagstukken 

ingebracht. De lokale groepen bestaan uit ongeveer twaalf levensloopbegeleiders, trainingen 

vinden plaats met deze hele groep, intervisie vindt plaats binnen een kleinere groep (de helft 

van de trainingsgroep, circa zes personen).  

Wat maakt iemand een goede levensloopbegeleider volgens jou? 

Flexibiliteit is belangrijk, kunnen werken vanuit gelijkwaardigheid, een open houding aan 

kunnen nemen naar de persoon met autisme en reflectief kunnen zijn op het eigen handelen. 

Plus bereid zijn om te leren, leren over jezelf en over je deelnemer.  In het rapport
3 

is een 

uitgebreider overzicht te vinden van genoemde punten die belangrijk zijn om een 

levensloopbegeleider te worden.  

Welke thema’s komen het meest terug bij Levensloopbegeleiding?  

Transitiemomenten zijn belangrijk binnen Levensloopbegeleiding. Het kan dan bijvoorbeeld 

gaan over schoolkeuze, werk, enzovoort. Verder is zelfstandiger willen worden een zeer 

belangrijk thema, met name bij jongeren. Ook sociale aansluiting en contact maken met de 

buitenwereld is belangrijk. Tot slot het hele domein van moeheid, stress en burn-out.  

Dan tot slot mijn laatste vraag: Welke meerwaarde heeft Levensloopbegeleiding volgens 

jou voor de identiteitsontwikkeling bij mensen met autisme?  

Het hele vraagstuk van identiteitsontwikkeling is zeker een vaak terugkerend thema. Het 

speelt meer bij vrouwen dan bij mannen is mijn gevoel. Veel vrouwen hebben er na de 

diagnose veel mee te maken: Wie ben ik en wat is mijn autisme? En hoe verhoud ik mij tot 

mijn eigen autisme? 

3 Zie voor meer info: Van Huis & Bakker (2020), pagina 9 & 10 
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Dus het zoeken naar jezelf?  

Ik heb alleen zicht op mijn eigen groep van levensloopbegeleiders. Eén setje gaat over een  

vrouw van ver in de 60 die een jaar of zeven geleden de diagnose kreeg. Daar is dit één van de 

hoofdthema’s. Zij zoekt cursussen, twijfelt of ze psycho-educatie moet gaan doen, is op zoek 

gegaan naar een lotgenotengroep.  

Het gaat dus ook heel erg over het integreren van autisme in je identiteit?  

Ja, en het nadenken over wat is autisme en wie ben ik dan nog. Dat vraagstuk. Ben ik mijn 

autisme of niet?  

Mijn beeld van Levensloopbegeleiding is dat het eigenlijk over alles kan gaan. Voor de 

een gaat het over transitiemomenten, voor de ander over een stap naar meer  

zelfstandigheid. Of over wie je bent en welke rol autisme daarin heeft. 

Voor een totaalplaatje heb je grotere groepen en veel zicht daarop nodig. Ik begeleid ook nog 

één intervisiegroep in Utrecht. Daar is ook een heel sterk identiteitsvraagstuk. Daar is nu  

iemand met autisme die zich los wil maken van een geloofsgroep waar hij toe behoort. Daar 

zijn ze al meerdere maanden mee bezig. Dat gaat heel erg over identiteitsontwikkeling, wat 

doet het met je om onderdeel te zijn van een groep en het gevoel dat je daar los van wilt 

komen.  

Er zijn ongelofelijk veel identiteitsvraagstukken. Het loopt ook door elkaar heen, denk ik. Het 

zijn vaak thema’s die langer lopen.  

Binnen het onderzoek van alle acht studenten kijken we welke thema’s van de themalijst 

(deze heb ik toegestuurd) terugkomen in de interventies. Dit kan vervolgens gebruikt 

worden voor een nieuwe interventie waarin deze aspecten aan bod komen, of een soort 

wegwijzer.  

Eigenlijk is Levensloopbegeleiding al een totaalpakket. Dit komt door de diversiteit in 

levensloopbegeleiders. Je hebt bijvoorbeeld levensloopbegeleiders die werken vanuit ACT, 

NLP, Geef me de Vijf of meditatie. Het idee is, dat als het klikt met iemand, dat je dan ook je 

weg gaat vinden in wat je nodig hebt. Dan worden je dingen aangereikt.  

Ik zie veel waarde in Levensloopbegeleiding an sich, maar ook voor 

identiteitsontwikkeling. Het is echt maatwerk. Je kunt er alle kanten mee op, 

bijvoorbeeld ook als het om zingeving gaat. 

Een levensloopbegeleider wordt ingezet in het brede klimaat waarin iedereen zijn eigen weg 

heeft. Verschillende trainingen laten zien dat er niet één antwoord is voor een persoon met 
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autisme. Je wilt voorkomen dat er een organisatie is die aankomt met ‘Hier heb ik mijn koffer 

met een specifieke methode en ik weet wat jij nodig hebt’.  

Mooi om te horen dat in Levensloopbegeleiding al verschillende aspecten uit bestaande 

interventies worden toegepast, ook door de diversiteit in levensloopbegeleiders. Wil je 

nog iets aan het gesprek toevoegen? 

Ik vond het leuk om je te spreken.  
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Bijlage 8 – Totaaloverzicht alle interventies per thema 

Thema Interventie Aantal 

1.Identiteitsopvattingen Ik Puber-training, Schematherapie, ‘Ik ben speciaal’, Psycho-

educatie , ‘Mijn Zelfportret’, ‘Vind je eigen weg met jouw autisme’, 

Levensloopbegeleiding 

7 

2. Zelfvertrouwen/zelfbeeld Ik Puber-training, CGT, ROAD, COMET, DGT, 

Schematherapie,  ‘Ik ben speciaal’, Psycho-educatie, ‘Mijn 

Zelfportret’, ‘Vind je eigen weg met jouw autisme’, ASSwijzer, 

BAT, Levenslijn, Levensloopbegeleiding 

14 

3. Identiteitszoektocht; 

exploratie-commitment 

Ik Puber-training, ROAD, ASSwijzer, Levenslijn, 

Levensloopbegeleiding 

5 

4. Gevormdheid identiteit Ik Puber-training, ‘Mijn Zelfportret’, Levenslijn, 

Levensloopbegeleiding 

4 

5. Identiteitstypen   - 

6. Levensfilosofie ROAD, Levensloopbegeleiding 2 

7. Identiteitsdomeinen Ik Puber-training, Psycho-educatie, ASSwijzer, Schematherapie, 

ACT, DGT, Levenslijn, Levensloopbegeleiding 

8 

8. Congruentie (en 

volledigheid) zelfkennis en 

gepresenteerde zelf (imago) 

CGT, ROAD, COMET, DGT, Schematherapie, ACT, BAT, ‘Ik ben 

speciaal, Psycho-educatie, Levenslijn, Levensloopbegeleiding 

11 

9. Integratie samenleving Ik Puber-training, ROAD, ‘Ik ben speciaal’, Psycho-educatie, ‘Mijn 

Zelfportret’, ‘Vind je eigen weg met jouw autisme’, 

Levensloopbegeleiding 

7 

10. Identiteitscrisis Ik Puber-training, ‘Mijn Zelfportret’, ‘Vind je eigen weg met jouw 

autisme’, Levensloopbegeleiding 

4 

11. Existentiële angsten Ik Puber-training, ROAD, DGT, Levensloopbegeleiding 4 

12. Betekenisvol leven CGT, Ik Puber-training, ROAD, ACT, ‘Mijn Zelfportret’, DGT, 

Levenslijn, Levensloopbegeleiding 

8 

13. Zingeving  Levenslijn, Levensloopbegeleiding 2 

14. Zelfacceptatie CGT, Ik Puber-training, ROAD, ACT, ‘Ik ben speciaal’, Psycho-

educatie, ‘Mijn Zelfportret’, BAT, COMET, DGT, 

Levensloopbegeleiding 

11 

15. Zelfveroordeling CGT, ROAD, COMET, DGT 4 

16. Identiteitssynthese  Levensloopbegeleiding 1 
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17. Hiaten interventie-aanbod  - 

 

NB de interventie VR-SOAP  is nog niet onderzocht en Het volle hoofdenboek is vervangen door de ASSwijzer   
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Bijlage 9 – Totaaloverzicht alle thema’s per interventie 

Interventie Thema’s Aantal 

(1) Zelfportret 1. Identiteitsopvattingen,  2. Zelfvertrouwen /zelfbeeld 4. 

Gevormdheid identiteit 9. Integratie samenleving 10. Identiteitscrisis 

12. Betekenisvol leven 14. Zelfacceptatie 

7 

(2) Vind je eigen weg met 

jouw autisme 

1. Identiteitsopvattingen  2. Zelfvertrouwen /zelfbeeld 9. Integratie 

samenleving 10. Identiteitscrisis  

4 

(3) VR-SOAP *  - 

(4) ROAD 2. Zelfvertrouwen /zelfbeeld 3. Identiteitszoektocht; exploratie-

commitment 6. Levensfilosofie 8. Congruentie zelfkennis en 

gepresenteerde zelf (imago) 9. Integratie samenleving 11. 

Existentiële angsten 12. Betekenisvol leven 14. Zelfacceptatie 15. 

Zelfveroordeling  

9 

(5) Schematherapie 

 

1. Identiteitsopvattingen  2. Zelfvertrouwen /zelfbeeld 7. 

Identiteitsdomeinen 8. Congruentie zelfkennis en gepresenteerde zelf 

(imago)  

4 

(6) ACT 

 

7. Identiteitsdomeinen 8. Congruentie zelfkennis en gepresenteerde 

zelf (imago) 12. Betekenisvol leven 14. Zelfacceptatie  

4 

(7) Levenslijn 

 

2. Zelfvertrouwen /zelfbeeld 3. Identiteitszoektocht; exploratie-

commitment 4. Gevormdheid identiteit 7. Identiteitsdomeinen 8. 

Congruentie zelfkennis en gepresenteerde zelf (imago) 12. 

Betekenisvol leven 13. Zingeving  

7 

(8) DGT 

 

2. Zelfvertrouwen /zelfbeeld 7. Identiteitsdomeinen 8. Congruentie 

zelfkennis en gepresenteerde zelf (imago) 11. Existentiële angsten 

12. Betekenisvol leven 14. Zelfacceptatie 15. Zelfveroordeling 

7 
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(9) Ik Puber 

 

1. Identiteitsopvattingen  2. Zelfvertrouwen /zelfbeeld 3. 

Identiteitszoektocht; exploratie-commitment 7. Identiteitsdomeinen 

9. Integratie samenleving 10. Identiteitscrisis 11. Existentiële angsten 

12. Betekenisvol leven 14. Zelfacceptatie 15. Zelfveroordeling  

10 

(10) Levensloopbegeleiding 

 

1. Identiteitsopvattingen  2. Zelfvertrouwen /zelfbeeld 3. 

Identiteitszoektocht; exploratie-commitment 4. Gevormdheid 

identiteit 6. Levensfilosofie 7. Identiteitsdomeinen 8. Congruentie 

zelfkennis en gepresenteerde zelf (imago) 9. Integratie samenleving 

10. Identiteitscrisis 11. Existentiële angsten 12. Betekenisvol leven 

13. Zingeving 14. Zelfacceptatie 16. Identiteitssynthese 

14 

(11) Ik ben speciaal 

 

1. Identiteitsopvattingen  2. Zelfvertrouwen /zelfbeeld 8. Congruentie 

zelfkennis en gepresenteerde zelf (imago) 9. Integratie samenleving 

14. Zelfacceptatie  

5 

(12) Psycho-educatie 

 

1. Identiteitsopvattingen  2. Zelfvertrouwen /zelfbeeld 7. 

Identiteitsdomeinen 8. Congruentie zelfkennis en gepresenteerde zelf 

(imago) 9. Integratie samenleving 14. Zelfacceptatie  

6 

(13) Het volle hoofdenboek/ 

ASSwijzer** 

2. Zelfvertrouwen /zelfbeeld 3. Identiteitszoektocht; exploratie-

commitment 7. Identiteitsdomeinen  

3 

(14) COMET 

 

2. Zelfvertrouwen /zelfbeeld 8. Congruentie zelfkennis en 

gepresenteerde zelf (imago) 14. Zelfacceptatie 15. Zelfveroordeling  

4 

(15) Body Awareness Therapy 

 

2. Zelfvertrouwen /zelfbeeld 8. Congruentie zelfkennis en 

gepresenteerde zelf (imago) 14. Zelfacceptatie  

3 

(16) CGT 2. Zelfvertrouwen /zelfbeeld 8. Congruentie zelfkennis en 

gepresenteerde zelf (imago) 12. Betekenisvol leven 14. Zelfacceptatie 

15. Zelfveroordeling  

5 

 

* deze interventie is nog niet onderzocht 

** Het volle hoofdenboek is vervangen door de ASSwijzer 


