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Als je de wereld om je heen niet begrijpt…

En de wereld begrijpt jou niet… 

Dan is functioneren heel moeilijk, frustrerend en heel 
stressvol…..

Autisme is, net als een verstandelijke beperking, een probleem met informatieverwerken

Onze maatschappij is erg gericht op informatieverwerking

Veel informatie geeft stress

Informatie die niet (goed) verwerkt wordt geeft extra stress

Iemand met ASS en/of VB ervaart heel veel 
stress!!!
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Inhoud presentatie 

▪ Het brein (typische en atypische 
ontwikkeling)

▪ Angst (en het typische brein)

▪ Stress

▪ Genexpressie

▪ Angst bij Autisme en/of VB

▪ To do…..
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Het brein
Typische en atypische ontwikkeling
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Autisme en Verstandelijke beperking

Informatieverwerkingsstoornis

Autisme Verstandelijke beperking
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Opbouw van het brein 
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Opbouw van het brein 



Neuronen 
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Synaptogenese
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Synaptogenese problemen: voorkomend bij Down 
syndroom, fragile X en andere vormen van 
(genetisch gefundeerde) verstandelijke beperking



Migratieproblemen
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Myelinisatie
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Myelinisatie problemen kunnen ontstaan door 
genetische afwijkingen, vroeggeboorte en/of 
ondervoeding



Microcolumns
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Neuronenpaden
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Neuronen en Autisme 

• Bij herhaald activeren van neuron verlaagd de affiniteit voor 
signalen. Bij ASS wordt de affiniteit al na een enkele stimulatie 
veranderd (verhoogde plasticiteit) waardoor het moeilijker is 
om vaste hersenpaden aan te leggen

• ‘Pruning’ (weghalen van niet gebruikte neuronen door 
‘geprogrammeerde celdood’ om brein meer efficiënt te maken)  
is dus minder sterk bij jonge ASSers waardoor de 
hersenomvang in eerste jaren groter is en er minder effectief 
met signalen om kan worden gegaan
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Neuronenpaden
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Neuronenpaden
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Neurotransmitters zijn 
stofjes in de hersenen 
die chemische 
informatiestromen 
reguleren.

Neurotransmitters 
spelen een belangrijke 
rol in sociaal gedrag.

Neurotransmitters

Neurotransmitters zijn drijfveer van 
functioneren

Okibo-Special needs

Omdat iedereen bijzonder is



Neurotransmitters in het brein staan niet op zichzelf, maar 
werken in op elkaar. 

(langdurige) ontregeling 
neurotransmitters psychopathologie

Neurotransmitters
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Neurotransmitters
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Emotie: Angst

▪ Angst is een emotie veroorzaakt door een waargenomen of beleefde 
bedreiging en die meestal leidt tot een vermijding of ontwijking daarvan. 
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Angst

▪ Angst is een fysiologische toestand die gekenmerkt is door 
lichamelijke, cognitieve, emotionele en gedragscomponenten. 
Angst kent verschillende gradaties.

▪ Maar angst is vooral een overlevingsmechanisme
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Angst en het brein
▪ Meerdere gebieden in de hersenen zijn betrokken bij angst, oa.: 

de amygdala, de mediale frontale cortex en de hippocampus. 
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Amygdala
▪ Speelt een centrale rol

▪ Werkt als een schildwacht 
▪ Alle binnenkomende prikkels hier beoordeeld op 

‘gevaar’. Zo ja, dan zet de amygdala, het lichaam 
in de vecht/vluchttoestand



Cortex en hippocampus
▪ Mediaal frontale cortex: Referentie kader en beoordeling

▪ Hippocampus: geheugen
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Angst
▪ Nieuwe prikkels of gebeurtenissen kunnen 

angstsysteem in gang zetten.

▪ Vaker iets negatiefs bij gebeurtenis    hoe sterker de 
verbindingen tussen het angstnetwerk     hoe sneller een 
angstreactie

▪ Een gebeurtenis gekoppeld aan angst onthoud je 
beter
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Angst
▪ De hippocampus zorgt er voor dat traumatische 

ervaringen worden opgeslagen.

▪ Nieuwe verbindingen worden gemaakt 

▪ Elk aspect gekoppeld aan de traumatische ervaring kan 
op zichzelf een angstreactie teweeg brengen; geur, kleur, 
geluid

▪ Positieve ervaringen worden ook opgeslagen! 
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Geheugen
▪ Het geheugen is resultaat van lichamelijke en 

hersensystemen

▪ Bij het emotionele of angstgeheugen, waar de amygdala
bij betrokken is, kunnen gedachten ook een lichamelijke 
reactie teweeg brengen
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Brein netwerken

▪ In het brein zijn meerdere                                                                            
‘netwerken’ te detecteren
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Generaliseren

▪ Ervaringen worden opgeslagen in het geheugen (hippocampus)

▪ ‘Autobiografisch’ geheugen en zelf-monitoren binnen een 
situatie, toekomst en emotieregulatie wordt door DMN 
geregeld

▪ Uitvoer op adequate manier komt door samenwerking tussen 
ECN en DMN gereguleerd door het SN
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Het brein en referentie kaders
▪ Om te kunnen functioneren maakt het brein gebruik van 

referentie kaders
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Het brein heeft focus op overleven
▪ Angst is een adaptieve emotie die bijdraagt aan de 

overlevingskans

▪ Angst wordt gevoeld op het moment                                                               
dat er een mogelijk gevaar dreigt
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Angst en generalisatie
Okibo-Special needs

Omdat iedereen bijzonder is



Angst en generalisatie
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Angst en generalisatie
▪ Generalisatie speelt een belangrijke rol in overleven

▪ Het is echter wel van belang dat er naast generalisatie ook specificatie 
van stimuli en situaties is, om over-generalisatie te voorkomen

▪ Bij angst is het van belang dat er een juiste balans is tussen 
generalisatie en specificatie om onwenselijk gedrag te voorkomen

▪ Generalisatie is dus een juiste balans tussen angst netwerk, DMN en 
ECN



Angst = Stress
Okibo-Special needs

Omdat iedereen bijzonder is



Stress
Typische en atypische ontwikkeling
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Stress
▪ Er zijn verschillende soorten stress 

▪ Positieve stress
▪ Kortdurende, niet al te sterke stress welke onderdeel is van het normale leven
▪ Kan stimulerend zijn op verschillende vlakken

▪ Voornamelijk SAM stimulerend; vrijkomen van adrenaline

▪ Acceptabele stress
▪ Heftige stress die enkelvoudig van aard is (overlijden van dierbare)
▪ Kan brein negatief beïnvloeden, maar is herstelbaar

▪ HPA as stimulatie; vrijkomen van hoge mate van cortisol voor bepaalde periode

▪ Ziekmakende stress
▪ Sterke, regelmatige en aanhoudende activatie van het HPA systeem
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Stress
▪ Er zijn verschillende systemen die geactiveerd worden bij stress

▪ SAM (Sympathetic-adrenomedullary system)
▪ Produceert adrenaline

▪ Helpt energie vrijmaken en verhoogd hartslag en daarmee bloedsomloop

▪ HPA axis (Hypothalamic pituitary adrenocortical axis)
▪ Produceert cortisol

▪ Kan ook helpen bij energie huishouding, maar kan ook specifieke types herinneringen stimuleren 
en immuunsysteem activeren (maar de-activatie bij langdurige stress)

▪ Bij een gezonde stress response zullen na de stressor  de waarden weer 
naar normaal niveau terug gaan





Stress

Een van de 
bijproducten van de 
getriggerde HPA 
response is cortisol.

Cortisol als 
feedbacksysteem
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Effecten van stress

▪ Een van de bijproducten 
van de getriggerde HPA 
response is cortisol.

▪ Cortisol wordt 
geproduceerd door de 
bijnieren en zorgt dmv een 
negatief feedbacksysteem, 
dat het HPA systeem niet 
verder getriggerd wordt.
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Stress
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Stress 

Stress         terug naar oerbrein: overleven!

geen controle over (uiten van) emoties en gevoelens

langdurige stress belemmerd mentaal én fysiek 
functioneren

-slechtere spijsvertering dat kan leiden tot 
tekorten aan vitaminen en mineralen

-verminderde expressie van genetisch materiaal 
dat kan leiden tot aan maak van minder 
neurotransmitters wat weer kan leiden tot 
psychopathologie (depressie / angst)
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▪ De vertaling van genetische informatie van het DNA in 
een functionerend eiwit noemt men genexpressie.

▪ Alle cellen van een organisme hebben hetzelfde DNA.

▪ Niet in elke cel wordt dezelfde hoeveelheid eiwit
gemaakt, het verschilt per cel(functie) en wordt dus
‘naar behoefte’ gereguleerd.

Genen
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▪ Regulatie van genexpessie vindt op meerdere niveau’s
plaats. 

▪ Regulatie verloopt via een bepaald patroon:
▪ Intra- of extracellulair signaal (zoals hormonen) worden 

waargenomen door een receptor.
▪ Het signaal wordt doorgegeven aan een ‘regeleiwit’ die 

hierdoor een verandering ondergaat.
▪ Dit ‘regeleiwit’ bindt aan een specifieke plek  van het DNA 

van een gen.
▪ Deze interactie beïnvloedt de initiatie van de transcriptie

Genen
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Genen en neurotransmitters

overleven

leven
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Genen en neurotransmitters

overleven

leven
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Bij Autisme en/of VB
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▪ Informatie bij ASS en/of VB komt niet of vertraagd aan

▪ Hierdoor wordt veel informatie ‘gemist’ en gebeuren                            
veel dingen ‘onverwacht’: dit maakt angstig

▪ Ook kunnen hierdoor verkeerde koppelingen worden                           
gemaakt

▪ Deze verkeerde koppelingen worden  opgeslagen in                                       
het geheugen en kunnen angstreacties geven                                            
die niet altijd duidelijk zijn voor de buitenwereld

Angst bij ASS en/of VB
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Door 
informatieverwerkingsproblemen 
raakt iemand met ASS en/of VB 
snel overvraagd wat zich uit in 
‘onwenselijk’ gedrag



Angst bij ASS en/of VB

▪ Werking tussen angst netwerk, ECN en DMN                                        
verloopt minder goed vanwege problemen in de 
informatieverwerking

Generaliseren lukt niet goed omdat er 
vooral op detail wordt opgeslagen in het  
geheugen; elke situatie wordt dus als 
‘nieuw’ ervaren en is dus beangstigend
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▪ Door onvolledige informatie ervaart iemand met ASS en/of VB 
continu stress omdat er minder grip is op de omgeving en/of situaties

▪ Deze stress zorgt er voor dat mensen met ASS en/of VB minder 
mogelijkheden hebben om gebruik te maken van het cognitief 
vermogen, omdat er vanuit het ‘primaire’ brein wordt gehandeld: 
men zit in de overlevingsstand

▪ De stress triggert het angstsysteem extra om overlevingskans te 
verhogen en  is er minder optimale gen-expressie (waaronder de 
genexpressie van neurotransmitters)

▪ Hierdoor wordt nog minder informatie op de juiste manier 
verwerkt….

Angst bij ASS en/of VB
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Stress zorgt dat 
informatieverwerking 
via primaire brein gaat 
om zo energie te 
besparen ten behoeve 
van overleving



Angst bij ASS en/of VB

Vicieuze cirkel
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To do…
Als mensen om je heen de wereld duidelijker maken door hun 
communicatie af te stemmen op de manier die begrijpelijk is, 
reduceert de stress doordat er door begrip gefunctioneerd kan 
worden.

verbetering 
functioneren

vermindering 
frustratie

vermindering 
stress

verbetering 
genexpressie      

verbetering begrip      

Okibo-Special needs

Omdat iedereen bijzonder is





Meer weten?
Oudercursussen en cursussen 
voor professionals/post-HBO 
opleiding: www.geefmede5.nl

Fabiënne Naber
Okibo.specialneeds@gmail.com



We are what we think
all that we are arises with our thoughts
with our thoughts we make the world

speak or act with an impure mind
and trouble will follow you
as the wheel follows the ox that draws the cart

Your worst enemy can not harm you
as much as your own thoughts, unguarded
Uit de Dhammapada van de Boeddha

Bedankt voor uw 
aandacht! Psyche and the eagle of Zeus
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