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AutismeHetRadboudumc, deTUEindhovenenhet

centrumvoor kinder- en jeugdpsychiatrieKarakter in

Nijmegenexperimenterenmet een robot omkinderen

met autisme sociale vaardighedenaan te leren. Dat lijkt

een succes, bewijst de 5-jarige Isa.

Dankzij de

Ik schijn sinds een jaar rare geluiden te maken

in mijn slaap. Het lijkt erop dat mijn ademhaling

regelmatig even stopt. Soms een paar keer per

uur. Is dit gevaarlijk en moet ik hier iets tegen

doen? Mijn vrouw maakt zich zorgen.

Beste meneer Osterhaus,

Ik begrijp het volkomen dat uw vrouw zich zor-

gen maakt. Het lijkt erop dat u last heeft van
slaapapneu; adempauzes tijdens de slaap. Het kan
uw vrouw het gevoel geven dat u stikt. Gelukkig
kan dat niet gebeuren, maar het kan wel klachten
geven. Bij slaapapneu duren deze adempauzes ten
minste tien seconden en vinden meer dan vijf keer
per uur plaats. Sommige mensen worden er wak-
ker van, anderen merken er niets van. Het komt
vaker bij mannen voor dan bij vrouwen en meestal
zijn die tussen de 45 en 65 jaar oud. Naar schatting
hebben één op de honderd mensen er last van.

Door de ademstops bent u na het slapen niet
goed uitgerust waardoor uw concentratie vermin-
derd kan zijn. Dit kan gevaarlijk zijn. Bijvoorbeeld
in het verkeer. Soms gaat slaapapneu samen met
andere problemen. Tien procent van de mensen
die snurkt heeft er namelijk last van. Ook hebben

mensen met apneu
meer kans op hoge
bloeddruk en hart- en
vaatziekten. De helft
kampt met overgewicht
waarvan sommigen
suikerziekte hebben.

Het ontstaat vaak bij

mensen die een te slap

strottenhoofd of een te
slappe luchtpijp hebben.

Tijdens de slaap sluit de luchtpijp af waardoor de
ademhaling even stopt. Overgewicht kan hier een
rol bij spelen. Doordat de zuurstofgehalte in uw
bloed daalt, gaat u vanzelf weer ademhalen.

Om te onderzoeken of u slaapapneu heeft,

moet uw huisarts u voor een slaaponderzoek
verwijzen naar een neuroloog, kno-arts of long-
arts. Tijdens de slaap wordt dan door een apparaat
gemeten hoe vaak en hoe lang uw adem stopt.
Meestal gebeurt dit in het ziekenhuis.

Verder zal uw huisarts uw gewicht, bloeddruk,

bloedsuiker en cholesterol controleren. Bij af-
wijkingen moeten deze worden behandeld om
het risico op hart –en vaatziekten te verlagen.
Zelf kunt u afvallen bij overgewicht, geen alcohol
te drinken voor het slapen gaan en geen slaapmid-
delen te gebruiken. Mocht dit niet helpen dan zijn
er nog twee mogelijkheden. Een speciaal bitje voor
in de mond. Of nachtelijke beademing. Tijdens uw
slaap blaast een machine via een masker meer
lucht in uw luchtwegen zodat die niet dichtvallen.

Reageren? hartenziel@persgroep.nl

Vraaghetdedeskundige

Stokkende adem
heet slaapapneu

Huisarts

Rutger Verhoeff

beantwoordt

lezersvragen.
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Bij tikkertje

spelen rende

iedereen door

elkaar. Behalve

Isa. Ze wist

zich geen raad

met zulke

spelletjes

Mensen met

apneu hebben

meer kans op

hart- en

vaatziekten

ArnoudKluiters

N
ao meet nauwelijks
60 centimeter, maar
staat op tafel en dus
op ooghoogte van
Isa. De robot en het
meisje zijn gezellig
aan het kwartetten.

Om beurten vraagt Nao een kaart aan
Isa en Isa aan Nao. Zij beheert de
kaartenhouder van de robot: zij regelt
of er een kaart op of af moet.
Het kaartspel is therapie. De oefening
is bedoeld om Isa te bewegen ande-
ren om hulp te vragen als er iets niet
lukt. En om haar te bewegen spon-
taan te reageren als de robot opeens
wat geks doet. Want daar heeft Isa,
een engeltje met lang blond haar,
blauwe ogen en een witte bloemen-
diadeem op haar hoofd, moeite mee.
Ze leeft met autisme.

Vandaag is ze voor de twaalfde
behandelsessie bij Karakter, het
centrum voor kinder- en jeugdpsy-

chiatrie in Nijmegen. De sessie ver-
loopt vlekkeloos. Isa oogt vrolijk en
gaat volledig op in het spel. Als een
kaart per ongeluk naast de houder
valt, zegt ze meteen, zonder daarbij
de robot aan te kijken: ,,Zal ik die
kaart voor je pakken?’’

Waarop behandelend orthopeda-
goog Iris Smeekens enkele woorden
intikt op een toetsenbord. ,,Graag.
Dank je wel’’, antwoordt de robot
vervolgens vriendelijk.

Minder initiatief
Isa heeft vorderingen gemaakt sinds
ze therapie volgt met de sociale
robot, die zij trouwens liever Tessa
noemt, naar haar lievelingspaard.
Haar houding is opener dan krap een
half jaar geleden op het schoolplein,
vertelt haar moeder. ,,Bij tikkertje
spelen rende iedereen kriskras door
elkaar. Behalve Isa. Ze wist zich ge-
woon geen raad met zulke fysieke
spelletjes. Zeker niet als de tikker
haar te wild aanraakte.’’

Er deden zich meer problemen
voor, die te maken kunnen hebben
met aan autisme gerelateerde con-
tactstoornissen. Mensen aankijken
tijdens een gesprek, deed ze niet. En
wilde Isa wat te drinken uit de koel-
kast, dan wees ze met een priemende
vinger naar de koelkastdeur. ,,Hmm,
hmm’’, murmelde ze dan. Dat was
háár manier duidelijk te maken wat
ze wilde.’’

Bij Karakter vonden Isa’s ouders
een verklaring voor haar afwijkende
gedrag. ,,Al van jongs af aan nemen
veel kinderen met autisme minder
initiatief om contact te maken met
anderen’’, legt Smeekens uit. ,,Dat
heeft gevolgen voor hun eigen ont-
wikkeling, voor de sociale omgang
met anderen én voor allerlei dage-
lijkse vaardigheden. Zowel praten en

V Van robot Noa

raakt Isa niet snel

van de wijs.

losser in
deomgang

robot
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Therapeut traint kindmet autismeenzijn ouders
De robottherapie voor kinderen

met autisme valt onder het

project PicASSo, waaraan 75

kinderen van 3 tot 9 jaar deelne-

men. Ze hebben een IQ van

boven de 70.

Aan de hand van video-

opnamen worden de vor-

deringen van de kinderen

gemeten. Daarnaast wordt

in kaart gebracht of de

behandeling effect heeft

op de sociale en

communicatieve

vaardigheden.

Bij sommige deel-

nemertjes wordt

speeksel afge-

nomen om de stress-

reactie van het

hormoon cortisol

te meten.

Robot Nao is slechts een van

de elektronische figuren die

wereldwijd worden ingezet bij de

behandeling van kinderen met

autisme. Sommige zoals Zeno

en Milo hebben menselijke

kenmerken, met hun blanke

huid, een lichtrode mond,

een neus en donkere ogen.

Andere, zoals de groene,

zachte, olifantachtige Probo,

zijn een soort knuffeldieren.

,,Maar dat wilden wij

niet”, zegt neurowe-

tenschapper Jeffrey

Glennon. ,,Want de

vraag is of een kind

op een mens toe-

past wat hij met een

knuffel heeft geleerd.

Wij geven daarom de

voorkeur aan een uiter-

lijk dat niet te menselijk is, maar

ook niet te robotachtig. Nao vol-

doet daaraan. Hij oogt vertrouwd

en kindvriendelijk.’’

De robottherapie vult bestaande

behandelmethodes aan. Bij de

meeste leren ouders hoe ze hun

kind beter kunnen begeleiden.

Welke vaardigheden kunnen ze

op welk moment het beste aan-

leren, rekeninghoudend met

autisme? Denk aan zichzelf aan-

kleden of de schooltas inpakken,

maar ook omgaan met gevoelens

als boosheid. Ouders leren zelf

ook beter afstemmen op de

behoeften en ontwikkeling van

hun zoon of dochter.

Sinds enkele jaren werpt ook een

andere behandeling vruchten af:

Pivotal Response Treatment

(PRT). Hierbij trainen ouders én

kind de sociaal-communicatieve

vaardigheden. De methode

vraagt veel, omdat initiatief

nemen en contact leggen met

anderen voor een kind met

autisme stressvol is.

De therapeut biedt hulp door in

het eerste stadium het goede

voorbeeld te geven: ‘Zeg mij

maar na’. Vervolgens gaat het

behandelniveau steeds meer

de diepte in totdat de therapeut

het kind in een situatie vraagt:

‘wat kun je me nu vragen?’

De resultaten lijken veelbelovend,

al is aanvullend onderzoek naar

het effect wel nodig. Sinds mei

vorig jaar onderzoekt Karakter

of PRT succesvoller is dankzij

de inzet van de sociale robot.

PicASSo wordt volgend jaar

afgerond.

Z Via de robot oefent

Isa (5) spontaan te

reageren op plotseling

voorvallen.
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luisteren als de non-verbale commu-
nicatie van de kinderen kan daardoor
onderontwikkeld blijven.”

In samenwerking met de Techni-
sche Universiteit Eindhoven en het
Radboudumc in Nijmegen onder-
zoekt Karakter hoe sociale robots
kinderen met autisme kunnen
helpen. ,,Een robot is voorspelbaar en
vertoont geen emoties’’, verklaart
neurowetenschapper en onderzoeks-
leider Jeffrey Glennon van het Rad-
boudumc. ,,Bovendien hebben kin-
deren met autisme veel interesse in
technologie. Dat kan hun motivatie
voor de behandeling vergroten.’’

Aan de tafel rondt Isa het kwartet-
spel af. Tot haar zichtbare ongenoe-
gen eindigt het in een gelijkspel. Tijd
voor een volgend spel, zonder robot.

Vooruitgang
Als variant op de scheve toren van
Pisa plaatst Isa met haar ouders om
beurten een pinguïn op een instabiel
plateau. Bij dit spel komt het aan op
samenwerken en overleggen. De pin-
guïns mogen niet vallen.

Vanachter een televisiescherm in
een opnamekamer kijkt kinder- en
jeugdpsychiater Martine van Don-
gen-Boomsma toe. Aan de hand van
de opgenomen videobeelden worden
de sessies geanalyseerd.

,,Dit spel vraagt meer samenwer-
king dan het vorige. Zodra de sociale
situatie ingewikkelder wordt, lijkt Isa
meer de regie te willen nemen. Ze

laat minder ruimte aan haar ouders
en maakt minder oogcontact. Bij haar
vader en moeder leidt dit niet tot
problemen, want die kennen haar.
Maar het contact maken met leef-
tijdsgenootjes kan door dit soort ge-
drag lastiger zijn.’’

Het is een belangrijk aandachts-
punt voor orthopedagoog Iris Smee-
kens als ze naderhand de sessie
bespreekt. ,,Toch is Isa op de goede
weg. Vergeleken met een paar maan-
den geleden heeft ze echt vooruit-
gang geboekt.’’

Dat beamen haar ouders: ,,Een
caissière complimenteerde haar on-
langs met haar uiterlijk. Isa reageerde
spontaan met ‘dank je wel’. Dat stelt
voor sommige kinderen misschien
niets voor, maar voor haar is het heel
bijzonder.’’


