geloven als
je autisme hebt

een onderzoek naar de relatie tussen autisme, godsbeeld en geloofsbeleving
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Het onderzoek
In totaal hebben 78 cliënten van Eleos meegedaan aan het onderzoek. Zij hebben de Vragenlijst
Godsbeeld (VGB) ingevuld. Deze lijst meet welke gevoelens iemand ervaart in relatie tot God en
welke gedachten hij of zij heeft over het handelen van God. Er worden drie clusters van gevoelens
ten opzichte van God onderscheiden, namelijk positieve gevoelens (zoals dankbaarheid en
liefde), angst en boosheid. Gods handelen kan worden waargenomen als ondersteunend, als
heersend/ straffend, of als passief. Dit laatste betekent dat God in de ogen van de respondent
níet handelt. Naast de Vragenlijst Godsbeeld hebben de deelnemers ook een vragenlijst over
autistische trekken ingevuld (Autisme Spectrum Quotiënt (AQ-NL). 35 cliënten die in een
woonvorm van Eleos wonen of ambulante begeleiding krijgen, hebben ook een Zinnen Aanvul
Test (ZAT) gedaan, waarbij zij antwoord gaven op vijf ‘open vragen’ over God, gevoelens en gebed.
Daarnaast is met de personen die dat wilden een interview gehouden. Hierbij werd verder
gesproken over de antwoorden die zij op de open vragen hadden gegeven en werd een aanvullend
onderzoek naar autistische kenmerken gedaan.
De uitkomsten van het onderzoek zijn vergeleken met de uitkomsten van twee groepen, die
eerder onderzocht zijn: een groep mensen met een andere psychiatrische aandoening en
een groep mensen zonder psychiatrische aandoening.
Uit de respons en de manier waarop het onderzoek gewaardeerd werd, blijkt dat dit onderwerp
belangrijk is voor mensen met autisme en dat de onderzoeksmethode goed paste bij mensen
met autisme.

Conclusies over geloofsbeleving
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Conclusies over de geloofspraktijk
De onderzoeksgegevens laten zien dat verschillende aspecten van autisme terugkomen in de
geloofspraktijk (bidden, Bijbellezen en kerkgang). Mensen met autisme ervaren een behoefte
aan concreetheid, eenduidigheid en structuur. Dit is veelal verbonden met onzekerheid , moeite
met plannen en overzicht krijgen/houden en met het verwerken van veel zintuiglijke prikkels.
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Richtlijn voor begeleiding
Het onderzoek geeft inzicht in de geloofsbeleving van mensen
met ASS en de moeiten die zij ervaren in de geloofspraktijk. Uit
het onderzoek blijkt dat persoonlijke gesprekken hierover met
mensen met ASS nodig zijn – want geen persoon is hetzelfde –
en ook goed mogelijk zijn. In de richtlijn voor begeleiders worden concrete vragen genoemd die gesteld kunnen worden over
geloofsbeleving, Bijbellezen, bidden en kerkgang. Hierbij kan de
begeleider doorvragen naar (vroegere) gewoontes, momenten
waarop het wel goed ging of aspecten die spanning geven.
Daarnaast is er aandacht voor mogelijkheden vanuit de cliënt
zelf en de ondersteuning die geboden kan worden door familie,
vrienden, gemeenteleden en begeleiding om hindernissen weg
te nemen of te verkleinen.
Het onderzoek is uitgevoerd door dr. Hanneke Schaap-Jonker in
samenwerking met Jannine van Schothorst-Van Roekel.

In het voorjaar 2010 verschijnt het boekje ‘Veilig bij God, over autisme, geloof en
kerk’ (Uitgeverij Groen). Dit boekje geeft informatie over het onderzoek en biedt
een praktisch handvat voor mensen met autisme en allen die om hen heen staan.

