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Introductie
• Volwassenen met Autisme Spectrum Stoornis en
Neuro-typische volwassenen hebben een verschil in
informatieverwerking (Aston, 2008, 2009; Jansen, Versteijne &Johnson,
2013; Vermeulen, 2005; Vuijk, 2014 )

• Literatuurstudie naar ASS, relatieproblematiek ASS
en NT, behandelingen relatieproblematiek
• Dramatherapie bij relatieproblematiek van partner
ASS en NT

Een onbekend gebied

Introductie
• Dramatherapie bij kinderen
en adolescenten ASS (Chasen, 2011;
Dyner 2012; Lewis & Banerkee, 2013; Oberg,
2012; Pimpas 2013)

• Onderzoeken naar effect
maar niet naar het medium
• Theoretiseren van het
medium versus Analoge
Proces Model (Smeijsters, 2014)

• Literatuur van Dramatherapie
en Psychodrama (Blatner, 2000; Jones,
2000; Koot 2011, 2014; Smeijsters 2014)

Introductie
• Probleemstelling | werking van het
medium is onvoldoende bekend
• Vraagstelling |
-

-

Surplus
Realiteit =
‘doen alsof’

1. Hoe ervaren volwassenen met ASS en NT-partners
het ‘doen alsof’ als therapeutisch element binnen
Dramatherapie in de behandelcontext van
relatietherapie?
1.1. Welke bijdrage ervaren volwassenen met ASS en
NT-partners bij het ‘doen alsof’ van Dramatherapie in
het dagelijks leven?

• Doelstelling | verdiepende reflectie naar
werking van het medium

Methode
• Type onderzoek | kwalitatief onderzoek

• Onderzoeksdesign | Grounded Theory (De Boer & Smaling,
2011)

• Methodologie | Charmaz (Charmaz, 2011; Boeije, 2014)
• Participanten | ASS- en NT-partners afkomstig van
echtparengroep ‘Samen Sterk’ van Centrum
Autisme van de GGzE (N=9)
• Selectie | purpositive sampling

• Dataverzameling | semigestructureerde interviews

Methode
• Verschillende
maatregelen voor
objectiviteit,
betrouwbaarheid,
validiteit en
ethische
overwegingen
• Data-analyse

Resultaten

Relatieproblematiek

Horen over
Dramatherapie en
vervolgens doen

De bijdrage van
‘doen alsof’

Ervaringen met ‘doen
alsof’

Resultaten
• Relatieproblematiek |
gerelateerd aan
communicatie

“De communicatie is ontzettend moeilijk.” (NTpartner)

“Ja, ik snapte het vaak niet. Dan voelde ik mezelf
weer schuldig” (ASS-partner)

• Horen van Dramatherapie
en vervolgen gaan doen

“Maar ik had wel het gevoel van: zo jullie durven.
Ik dacht: gaat dit wel werken?” (NT-partner)
“Vooral het doen…. Dat is heel belangrijk.” (ASSpartner)

Resultaten

“Het is bij mij toch weer iets zien, komt
sneller binnen dan praten.” (ASS-partner)
“Maar op het moment dat je daar zo een
beeld bij zet dan... Ik word er weer
emotioneel van” (NT-partner)

“Dus ja, ervaring is, wat je ervaart. Daar ga
je op een gegeven moment betekenis aan
geven” (ASS-partner)

“Nou ja, dan ga je nadenken over situaties;
hoe je het gedaan hebt? Wat je gedaan hebt
en waarom dan? (ASS-partner)

Resultaten
“Maar ja, ik heb ook natuurlijk gewoon wat aan de theorie gehad
natuurlijk” (NT-partner)
“De communicatie is beter geworden… Dat we meer rust hebben voor
elkaar en meer aandacht.” (ASS-partner)

“Dat jarenlang praten [in gesprekstherapie]. Ja, daar zijn we nooit zover
gekomen. Dat zit wel echt in die, euhm, doordat je inderdaad de dingen
ondergaat en ervaart en ziet.” (NT-partner)

• De bijdrage
van ‘doen
alsof’

Discussie
• Biedt aanwijzingen voor verschillen en overeenkomsten
over werking van het medium bij ASS- en NT-partners
• Roept vragen op over het Analoge Proces Model (Smeijsters,
2014)

• Beperkingen onderzoek | dubbelrol onderzoeker,
toegankelijkheid herinneringen tijdens interview, beperkt
aantal participanten
• Kracht onderzoek | mogelijkheid voor vergelijking ASS en
NT, vanuit perspectief van de cliënt, aanvulling op
mediumtheorie
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