
ICT&health     nr. 01/202048 ICT&health 49nr. 01/2020

E- H EA LTH

DO O R MARIANNE VAN ZWIETEN,  Y VETTE ROKE

Met de bus naar je werk gaan, een buurman 
tegenkomen tijdens het uitlaten van je hond, 
een lunchafspraak die door een vriendin 
wordt verplaatst, boodschappen doen, een 
onverwachtse vrije middag, een familiefeest-
je. Het zijn gewone situaties uit het dagelijks 
leven. Situaties die mensen met een autisme-
spectrumstoornis (ASS) veel en langdurig stress 
kunnen bezorgen. 

Mensen met ASS verwerken zintuiglijke 
informatie op een andere manier, wat leidt 
tot bepaalde gedragskenmerken1. Dit zorgt er 
bijvoorbeeld voor dat zij moeite hebben met 
sociale interacties, beperkte interesses hebben 
en repetitief gedrag vertonen. Een andere 

prikkelverwerking hangt ook samen met hoe 
mensen met ASS stress ervaren en hoe zij 
daarmee omgaan. Mensen met ASS ervaren 
veel vaker stress en het kost ze meer moeite 
om stress te verminderen1, 2.

Vanwege de grote invloed die dit heeft op 
het dagelijks functioneren van hun cliën-
ten, is stress een belangrijk gespreksonder-
werp voor de behandelaars van Emerhese 
Flevoland, autisme expertise centrum van 
GGz Centraal. Cliënten zeggen behoefte te 
hebben aan ondersteuning bij het (eerder) 
leren herkennen van stress. En ook bij het 
omgaan met stress. Die ondersteuning willen 
ze ‘real-life’ en ‘real-time’; op zondagmiddag 

thuis, op woensdagochtend op het werk of op 
vrijdagavond in de stad. 

Meer inzicht in stressfactoren
Voor behandelaars is het lastig om in behan-
delgesprekken goed zicht te krijgen op het 
verloop van stress en oorzaken van stress. 
Welke momenten of situaties in de voorgaan-
de twee weken (steeds) stressvol waren en 
wat er toen aan de hand was, is voor cliën-
ten lastig te reproduceren. Meer inzicht in 
persoonlijke patronen van stressopbouw en 
-afbouw kan cliënten en behandelaars in hun 
gesprekken helpen een meer op maat gemaakt 
plan te formuleren, deze te volgen en zo nodig 
bij te stellen.

Meer regie over hun stress: dat is wat cliënten van Emerhese Flevoland, autisme expertise centrum van GGz Centraal, graag 
willen. De app SAM, die onderzoeksinstituut TNO samen met hen en hun behandelaars heeft ontwikkeld, moet hierbij helpen. 
Deze prototype-app ondersteunt de cliënten bij tijdige stressherkenning en geeft persoonlijke tips om de stress verminderen. 
Zo loopt stress minder hoog op en houdt minder lang aan.

SAM helpt mensen met autisme 
omgaan met stress

TNO heeft met die behoeften en wensen voor 
ogen samen met 15 cliënten van Emerhese 
Flevoland, hun naasten en hun behandelaars 
de prototype-app Stress Autism Mate (SAM) 
ontwikkeld. SAM meet vier keer per dag het 
stressniveau van de cliënt en geeft na elke 
meting direct een terugkoppeling aan de cliënt. 
Bij een verhoogd stressniveau geeft SAM per-
soonlijke en algemene tips aan de cliënt om de 
stress te verlagen. Bovendien maakt SAM in-
dividuele patronen zichtbaar, zoals stressvolle 
momenten op een dag of stressvolle dagen en 
de beleving van activiteiten.

Voor het meten van stress gebruikt SAM Eco-
logical Momentary Assessment (EMA)3. Dit is 
een gestructureerde dagboekmethodiek waar-
bij je gedurende (een) bepaalde periode(s) op 
één of meerdere momenten per dag via korte 
vragenlijsten meet hoe iemand zich voelt, wat 
iemand denkt, hoe iemand zich gedraagt en in 
welke situatie iemand zich bevindt. Dit meten 
gebeurt in het dagelijkse leven en dus niet in 
een gecontroleerde setting. 

Nauwe samenwerking
SAM stelt vier keer per dag vragen aan de 
cliënt over zijn of haar stress-signalen en 
activiteiten in de afgelopen vier uur. De 
hiervoor door TNO samengestelde vragenlijst 
is ontwikkeld in nauwe samenwerking met de 
cliënten, hun naasten en hun behandelaars. 
De antwoorden op de vragen worden gebruikt 

om het stressniveau te bepalen. Om van ant-
woorden naar directe terugkoppeling van het 
stressniveau te komen, heeft TNO rekenregels 
opgesteld. Bij de terugkoppeling van het 
gemeten stressniveau biedt SAM de cliënt de 
mogelijkheid hierop te reageren. 

De drie tips die SAM na de terugkoppeling van 
het stressniveau vervolgens geeft om eventuele 
stress te verlagen, zijn passend bij het gemeten 
stressniveau en afgestemd op het individu. 
Deze tips zijn geselecteerd en geformuleerd 
in samenspraak met de cliënten, zodat deze zo 
veel mogelijk op maat en zo bruikbaar mogelijk 
zijn. Daarnaast kan de cliënt altijd algemene 
tips raadplegen om stress tegen te gaan.

Cliënten en behandelaars zijn steeds bij alle 
stappen van het ontwikkelen van de prototy-
pe-app betrokken geweest: juist ook bij keuzes 
ten aanzien van de taal en vormgeving. Dit 
zijn bij de ontwikkeling van een app voor 
mensen met ASS speciale aandachtsgebieden. 
De taal en vormgeving zijn in SAM dan ook 
afgestemd op de behoeften en mogelijkheden 
van de cliënten. Enkele instellingen van SAM 
kunnen door de cliënt worden aangepast, 
zoals het kleurgebruik en het wel of niet ge-
bruiken van emoticons in de vragenlijst.

Doorontwikkeling SAM
SAM is op dit moment een veelbelovend 
prototype. De cliënten en behandelaars 

zijn enthousiast en de cliënten ervaren al 
dagelijks de toegevoegde waarde van SAM. 
TNO en Emerhese Flevoland zijn bezig met 
de doorontwikkeling om de functionaliteiten 
(stress-signalering, terugkoppeling van het 
stressniveau, het geven van tips en inzicht 
bieden in patronen) te optimaliseren. 

SAM richt zich nu op volwassen cliënten met 
ASS en een normaal-begaafd IQ. Met de nodi-
ge aanpassingen lijkt SAM ook heel bruikbaar 
te kunnen zijn voor andere doelgroepen, zoals 
kinderen en jongeren met ASS of mensen met 
een verstandelijke beperking.  
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