Gedragsstudie voor Personen met
Autisme
Deelnemers gezocht voor een gedragsstudie: Volwassenen met een officiële autisme diagnose
Je ontvangt een vergoeding voor je deelname! Deze is afhankelijk van de hoeveelheid taken waaraan
je wenst deel te nemen. Meer informatie vind je hieronder!
Interesse in een deelname of wens je meer informatie? Mail naar autismestudies@vub.be
In onze onderzoeksgroep bestuderen we voornamelijk het cerebellum. Dit zijn de ‘kleine’ hersenen
gelegen aan de achterkant, onderaan ons hoofd. We gaan de relatie tussen dit hersengebied, autisme
spectrum stoornissen, en sociaal gedrag na.
Op basis van onze theorieën over het sociale cerebellum, hebben we nieuwe taken ontwikkeld waarmee
we nagaan hoe personen gebeurtenissen begrijpen. In eerder onderzoek zagen we dat het cerebellum
bij deze taken een rol speelt.
Met deze nieuwe gedragsstudie willen we dieper ingaan op de onderliggende mechanismen die aan de
basis liggen van het begrijpen van gebeurtenissen bij volwassenen met autisme.
Deze taken zal je kunnen uitvoeren bij je thuis of een andere rustige omgeving. Indien je wenst deel te
nemen aan dit onderzoek, zullen we je persoonlijk een tablet uitlenen waarop je de taken kan maken.
Wanneer we deze tablet komen brengen, zullen we je op dat moment enkele korte taken laten
uitvoeren. Dit zal ongeveer een half uur duren. De taken die op de tablet staan, kan je maken op de
momenten die het beste voor jou uitkomen. We geven je voldoende informatie over het maken van de
taken en zijn telefonisch beschikbaar voor technische ondersteuning. We komen de tablet terug ophalen
op een afgesproken dag. Het is de bedoeling dat je in de tussentijd alle taken die je gepland had, hebt
uitgevoerd.

TAKEN BIJ OVERHANDIGING TABLET
Wanneer we jou komen bezoeken, zullen we enkele taken afnemen. Je zal een korte aandachts- en
geheugentaak krijgen. Daarnaast ga je enkele filmpjes te zien krijgen waarbij je de gebeurtenissen dient
te beschrijven. Je gaat ook gevraagd worden om twee korte verhalen te vertellen die worden
opgenomen.

TAKEN OP DE TABLET
Er zijn in totaal 4 verschillende taken die je op de tablet gaat terugvinden. Per taak geven we hieronder
een korte beschrijving (meer uitleg volgt later), en informatie over de duur en de vergoeding die je krijgt
voor het maken van de taak.

Taak 1: In deze taak zal je een reeks zinnen te zien krijgen die gerelateerd zijn aan een bepaalde
persoonlijkheidstrek. Je zal deze zinnen en hun volgorde moeten onthouden.
Tijd: +- 45 minuten, vergoeding: 8 euro
Taak 2: In deze taak krijg je eerst een persoonlijkheidstrek te zien en daarna een reeks zinnen. Het is aan
jou om de zinnen te selecteren die het beste bij de persoonlijkheidstrek passen en deze in een logische
volgorde te plaatsen.
Tijd: +- 45 minuten, vergoeding: 8 euro
Taak 3: In deze taak zal je personen te zien krijgen die ofwel naar bloemen kijken ofwel niet naar
bloemen kijken. Het is de bedoeling dat je aangeeft hoeveel bloemen de persoon heeft gezien.
Tijd: +- 30 minuten, vergoeding: 5 euro
Taak 4: In de laatste taak zie je een persoon die zich naar een bepaald doel begeeft. Je bekijkt de weg
die deze persoon neemt en je zal het afgelegd pad daarna proberen na te bootsen op de tablet.
Tijd: +- 30 minuten, vergoeding: 5 euro

WIE MAG DEELNEMEN?
Volwassenen boven 18 jaar die een officiële diagnose hebben ontvangen van autisme spectrum
stoornis. Er mag geen sprake zijn van neurologische aandoeningen (zoals Parkinson) en er mag geen
extra diagnose zijn van schizofrenie of andere psychotische stoornissen. U mag geen belangrijke
stoornissen van uw zicht of gehoor vertonen die de testafnames kunnen beïnvloeden. U bent
Nederlandstalig.

